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та 

ГінеколоГія

список умовних скорочень

ар — автосомно-рецесивний

ад — автосомно-домінантний

Віл — вірус імунодефіциту людини

дНк — дезоксирибонуклеїнова кислота

рНк — рибонуклеїнова кислота

екГ — електрокардіограма

УЗд — ультразвукова діагностика

ХНМУ — Харківський національний медичний університет

цНС — центральна нервова система

ШОе — швидкість осідання еритроцитів

Rh-фактор — резус-фактор

СрБ — С-реактивний білок



а
аБдОМіНОСкОПіЯ, ї, ж. — син. ВеНтрОСкОПіЯ, лаПарОСкОПіЯ, 
ПеритОНеОСкОПіЯ — abdominoscopia, ae, f.; ventroscopia, ae, f.; 
laparoscopia, ae, f.; peritoneoscopia, ae, f.; celioscopia, ae, f. — один із 
різновидів ендоскопічної хірургії, огляд органів черевної порож-
нини за допомогою ендоскопа з метою діагностики та проведення 
лікувальних хірургічних втручань; ендоскоп уводять через прокол 
передньої черевної стінки або заднього склепіння піхви.

а. діаГНОСтичНа — abdominoscopia diagnostica — огляд че-
ревної порожнини за допомогою ендоскопа, який вводиться 
через прокол з метою діагностки патологічного стану.
а. ОПератиВНа — abdominoscopia operativa — лапароскопіч-
на операція на органах черевної порожнини, яку проводять під 
контролем ендоскопа, уведеного через прокол передньої че-
ревної стінки.

аБОрт, у, ч. — див. ВикидеНь
аБОртиВНий, а, е. — abortivus, a, um. — 1) передчасний; який не 
досяг повного розвитку; 2) який швидко припиняє розвиток хво-
роби; 3) який призводить до викидня; плодозгінний.
аБраЗіЯ, ї, ж. — див. ВиШкріБаННЯ
аБСцеС, у, ч. — див. ГНОЯк
аБУладЗе СПОСіБ — див. СПОСіБ аБУладЗе
аВтОЗит, а, ч. — див. Плід-аВтОЗит
аВтОПОліПлОЇдіЯ, ї, ж. — autopolyploidea, ae, f. — кратне (понад 
2 рази) збільшення в клітинах організму вихідного хромосомного 
набору через нерозходження хроматид у період мітоматозу й гомо-
логічних хромосом у період мейозу.
аГалактіЯ, ї, ж. — agalactia, ae, f. — відсутність секреції грудного 
молока після пологів.
аГеНеЗіЯ, ї, ж. — agenesia, ae, f. — 1) природжена відсутність не 
лише органа чи його частини, а і його зародка; 2) аплазія.
аГОНадиЗМ, у, ч. — agonadismus, i, m. — відсутність статевих за-
лоз.
адГеЗіЯ, ї, ж. — adhaesio, onis, f. — 1) склеювання, прилипання; 
2) злипання тромбоцитів у процесі тромбоцитно-судинного гемос-
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тазу, прилипання їх до відкладень холестерину та інших виступів 
внутрішньої оболонки судин; 3) зрощення серозних оболонок піс-
ля запалення.

а. аМНіОНа — adhaesio amnii — зрощення стінок амніона (за 
малої кількості навколоплідних вод).

адеНОГіПОФіЗ, а, ч. — див. чаСтка ПередНЯ ГіПОФіЗа
адеНОлейОМіОФіБрОМа, и, ж. — ПУХлиНа адеНОМатОЇдНа
адеНОМа, и, ж. — adenoma, atis, n. — доброякісна пухлина, яка ви-
никає із залозистого епітелію, подібна будовою до вихідної ткани-
ни; справжня залозиста пухлина.

а. ГрааФОВиХ МіХУрціВ — див. ПУХлиНа ГраНУльОЗОклі-
тиННа
а. ЯЄчНика ФОлікУлЯрНа — див. ПУХлиНа ГраНУльОЗОклі-
тиННа

адеНОМатОЗ, у,ч. — adenomatosis, is, f. — наявність численних аде-
ном.

а. еНдОМетріЯ — adenomatosis endometrii — численні адено-
ми ендометрія, передракова гіперплазія ендометрія.

адеНОМіОЗ, у, ч. — син. еНдОМетріОЗ ГеНітальНий ВНУтріШ-
Ній — adenomyosis, is, f.; endometriosis interna — вид ендометріозу, 
при якому тканина ендометрія розростається в міометрії.
адеНОФіБрОМа, и, ж. — adenofibroma, atis, n. — доброякісна пух-
лина із залозистої тканини, у структурі якої переважають залози.

а. кОлОЇдНа — див. ПУХлиНа БреННера
а. ПСеВдОМУциНОЗНа - див. ПУХлиНа БреННера

адеНОФіБрОМіОМа, и, ж. — див. ПУХлиНа адеНОМатОЇдНа
адНекСит, у, ч. — син. СальПіНГОООФОрит, тУБОООФОрит — 
adnexitis, idis, f. — запалення придатків матки (яєчників і маткових 
труб).
аЗООСПерМіЯ, ї, ж. — azoospermia, ae, f. — сім’я без сперматозоїдів 
за наявності клітин сперматогенезу й елементів додаткових ста-
тевих залоз; розрізняють справжню й несправжню (обтураційну) 
азооспермію.
акіНОСПерМіЯ, ї, ж. — akinospermia, ae, f. — нерухомість спермато-
зоїдів у спермі.
акрОСОМа, и, ж. — син. тільце аПікальНе — acrosoma, atis, n; 
corpus apicale — органоїд сперматозоїда на голівці, який полегшує 
його проникнення через оболонки яйцеклітини; складається з 
компактної гранули й мембрани.
акт, у, ч. — actus, us, m. — окремий прояв будь-якої діяльності; дія, 
подія, вчинок.

а. СтатеВий — син. кОЇтУС, ЗлЯГаННЯ, ЗНОСиНи СтатеВі — 
coitus, us, m. — статевий зв’язок між двома особами з метою 
отримати оргазм і/або продовжити рід.
а. СтатеВий ПерерВаНий — coitus interruptus — статевий акт, 
який переривається до виділення сім’я в піхву.

акУШер-ГіНекОлОГ, a, ч. — obstetor-gynaecologus, i, m. — спеціа-
ліст із жіночих хвороб; фахівець з акушерства та гінекології.
акУШеріЯ, ї, ж. — див. акУШерСтВО
акУШерка, и, ж. — син. ПОВитУХа — obstetrix, icis, f. — працівниця 
із середньою медичною освітою, яка надає акушерську допомогу 
(спостерігає за перебігом вагітності й допомагає під час пологів).
акУШерСтВО, а, с. — син. акУШеріЯ — obstetricia, ae, f. — наука 
про вагітність, пологи, післяпологовий період і методи допомоги 
під час них.

а. ОПератиВНе — obstetricia operativa — розділ акушерства: 
тактика застосування й техніка виконання акушерських опе-
рацій під час вагітності й пологів.

алаНтОЇС, a, ч. — allantois, idis, f. — сечовий міхур (мішок) зародка; 
виконує функції ембріональних органів дихання, виділення й жив-
лення, бере участь в утворенні плаценти й пупкового канатика.
альГОдиСМеНОреЯ, ї, ж. — син. альГОМеНОреЯ, МеНСтрУаціЯ 
БОліСНа — algodysmenorrhoea, ae, f.; algomenorrhoea, ae, f. — роз-
лад менструації, з різким болем унизу живота, у попереку і крижах 
з іррадіацією в стегна, супроводжується нездужанням, болем голо-
ви, слабкістю, порушенням сну, нудотою тощо.
альГОМеНОреЯ, ї, ж. — див. альГОдиСМеНОреЯ
аМеНОреЯ, ї, ж. — amenorrhoea, ae, f. — ненормальне припинення 
менструації; розрізняють первинну і вторинну аменорею.

а. ВтОриННа — amenorrhoea secundaria — аменорея, у разі 
якої менструація з’явилася в пубертатний період, а надалі при-
пинилася.
а. НеСПраВЖНЯ — amenorrhoea spuria — відсутність зовніш-
ніх проявів менструації внаслідок механічної перешкоди для 
відтікання крові.
а. ПерВиННа — amenorrhoea primaria — стан статевозрілої 
особи, в якої менструації ніколи не було.

аМНіОН, а, ч. — син. ОБОлОНка ВОдНа — amnion, i, n. — внутрішня 
водна оболонка зі складок ектодерми і пристінкового листка ме-
зодерми; порожнина амніона заповнена навколоплідними водами, 
що захищають зародок від механічних ушкоджень.
аМНіОНіт, у, ч. — amnionitis, idis, f. — запалення амніона.

адеНОГіПОФіЗ аМНіОНіт
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аМНіОСкОП, а, ч. — amnioscopium, i, n. — апарат для огляду ниж-
ньої частини плодового міхура. 
аМНіОСкОПіЯ, ї, ж. — amnioscopia, ae, f. — метод діагностики за-
грозливого стану плода за допомогою спеціального прилада — ам-
ніоскопа.
аМНіОтОМіЯ, ї, ж. — amniotomia, ae, f. — акушерська операція: роз-
тин оболонок плодового міхура.
аМНіОцеНтеЗ, у, ч. — amniocentesis, is, f. — метод інвазивної допо-
логової діагностики генних хромосомних і метаболічних захворю-
вань плода; пункція плодового міхура з діагностичною метою або 
для переривання вагітності; проводиться на 16-20-му тижні вагіт-
ності під контролем УЗд.
аМПУла МаткОВОЇ трУБи, и, ж. — ampulla tubae uterinae — розши-
рення частини між перешийком і лійкою маткової труби.
аНаМНеЗ, у, ч. — anamnesis, is, f. — відомості про попередній стан 
хворого; метод дослідження життя та історії хвороби за допомогою 
опитування самого хворого або осіб, які його знають; використову-
ється для встановлення діагнозу, визначення методів обстеження, 
лікування, прогнозу й профілактики ускладнень.

а. акУШерСький — anamnesis obstetrica — частина анамнезу, 
що висвітлює питання дітородної функції жінки.
а. ЖиттЯ — anamnesis vitae — частина анамнезу, що висвітлює 
фізичний, психічний, соціальний розвиток, стан здоров’я в ми-
нулому.
а. рОдиННий — anamnesis familiaris — частина анамнезу жит-
тя, що висвітлює склад сім’ї, особливості побуту, стан здоров’я 
її членів і предків.
а. ХВОрОБи — anamnesis morbi — частина анамнезу про ви-
никнення й перебіг даної хвороби, ефективність її лікування.

аНаСарка, и, ж. — anasarca, ae, f. — поширений загальний набряк 
підшкірної жирової клітковини.
аНаФрОдиЗіЯ, ї, ж. — див. ХОлОдНіСть СтатеВа
аНГіОГеНеЗ, у, ч. — angiogenesis, is, f. — 1) розвиток кровоносних 
судин ембріона; 2) процес утворення нових судин.
аНдрОБлаСтОМа, и, ж. — син. ареНОБлаСтОМа, ПУХлиНа З 
клітиН СертОлі — androblastoma, atis, n.; tumor Sertoli cellulаrum; 
adenoma testiculаre — 1) рідкісна доброякісна пухлина яєчок, яка 
може спричиняти фемінізацію; 2) рідкісна пухлина яєчника, яка 
може спричиняти маскулінізацію або гірсутизм; 3) пухлина кори 
надниркових залоз з ефектом вірилізації.

аНдрОГеНи, ів, мн. — син. ГОрМОНи аНдрОГеННі, ГОрМОНи Ста-
теВі чОлОВічі — androgena, orum, n/pl. — чоловічі статеві гормо-
ни та їхні синтетичні аналоги; стимулюють розвиток вторинних 
чоловічих статевих ознак; утворюються переважно в клітинах 
лейдіга, а також клітинах яєчника і кори надниркових залоз.
аНдрОГеНіЗаціЯ, ї, ж. — androgenisatio, onis, f. — поява чоловічих 
рис у жінки, спричинена дією андрогенів.
аНдрОГеННіСть, ності, ж. — androgenitas, atis, f. — властивість 
спричиняти маскулінізацію.
аНдрОГіНіЯ, ї, ж. — androgynia, ae, f. — наявність в особи однієї ста-
ті ознак (здебільшого вторинних) іншої статі; включає і герматоф-
родитизм; статевий потяг до осіб обох статей.
аНдрОСПерМіЇ, ій, мн. — androspermia, ae, f./pl. — чоловічі стате-
ві клітини, що несуть Y-хромосому; під час злиття з яйцеклітиною 
утворюють зародок чоловічої статі.
аНеМіЯ, ї, ж. — anaemia, ae, f. — патологічний стан, що характеризу-
ється зниженням кількості гемоглобіну та/або еритроцитів в оди-
ниці об’єму крові внаслідок зменшення утворення чи збільшення 
руйнування їх; розрізняють анемію первинну й вторинну, спадко-
ву, природжену або набуту, легку, середньої тяжкості й тяжку; клі-
нічно найзручнішою є класифікація анемії з урахуванням причини 
її виникнення; анемія може бути самостійним захворюванням або 
ускладненням інших; за розмірами еритроцитів — нормо-, мікро- і 
макроцитною анемією, за вмістом гемоглобіну — нормо-, гіпо- й 
гіперхромною анемією.

а. ВаГітНиХ — anaemia gravidarum; anaemia pregnantium — 
анемія, що розвинулася під час вагітності; найчастіше спричи-
нена нестачею фолатів або/і заліза, рідше — білків, імуноло-
гічним або/і токсичним (гестоз) впливами на кістковий мозок.
а. ВаГітНиХ ФіЗіОлОГічНа — див. ГіПерПлаЗМіЯ ВаГітНиХ 
а. ГеМОлітичНа НОВОНарОдЖеНиХ — див. ХВОрОБа ГеМО-
літичНа НОВОНарОдЖеНиХ
а. ГеМОраГійНа — anaemia haemorrhagica — анемія внаслідок 
гострої крововтрати.
а. ЗаліЗОдеФіцитНа — anaemia sideropriva — анемія від не-
стачі заліза, спричиненої порушенням надходження, усмокту-
вання, підвищеною потребою або втратою під час кровотечі; 
характеризується сидеропенічним синдромом, гіпохромією, 
мікроцитозом еритроцитів.
а. НедОНОШеНиХ дітей — anaemia infantium praematurorum 
— анемія, зумовлена пригніченням еритропоезу, значним ско-

аМНіОСкОП аНеМіЯ
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роченням тривалості життя еритроцитів (ранній тип) і неста-
чею заліза, фолатів, вітаміну е та ін. (пізній тип) у передчасно 
народжених дітей.
а. НОВОНарОдЖеНиХ — anaemia neonatorum — 1) анемія у 
немовлят перших 8-10 тижнів життя унаслідок пригнічення й 
відносної недостатності еритропоезу, зменшення тривалості 
життя еритроцитів; анемічна форма гемолітичної хвороби но-
вонароджених; 2) найлегша форма еритробластозу плода.
а. ПОСтГеМОраГійНа — anaemia posthaemorrhagica — анемія, 
зумовлена втратою крові; після одноразової кровотечі розви-
вається нормохромна нормоцитна анемія, після повторної — 
залізодефіцитна (гіпохромно-мікроцитна).

аНеНцеФал, а, ч. — anencephalus, i, m. — виродок без головного 
мозку.
аНеНцеФаліЯ, ї, ж. — anencephalia, ae, f. — аномалія розвитку: від-
сутність півкулі великого мозку або мозочка, часто кісток склепін-
ня черепа.
аНОВУлЯціЯ, ї, ж. — anovulatio, onis, f. — менструальний цикл без 
виходу яйцеклітини з яєчника.
аНОМаліЯ, ї, ж. — anomalia, ae, f. — 1) відхилення від норми, за-
гальної закономірності, неправильність, ненормальність; 2) струк-
турне або функціональне відхилення в організмі, зумовлене пору-
шенням ембріонального розвитку.
аНОМальНа МаткОВа крОВОтеча — hemorrhagia uterina 
anomalis — узагальнене поняття для будь-якого відхилення мен-
струального циклу від норми, що включає зміни регулярності і 
частоти менструацій, тривалості кровотечі або кількості крові, що 
втрачається.
аНОрГаЗМіЯ, ї, ж. — anorgasmia, ae, f. — нездатність переживати 
оргазм; втрата статевої насолоди.
аНтеНатальНий, а, е. — див. ПреНатальНий
аНтеПОЗиціЯ, ї, ж. — antepositio, onis, f. — зміщення чогось допе-
реду.

а. Матки — antepositio uteri — зміщення матки допереду щодо 
осі таза.

аНтеФлекСіЯ, ї, ж. — anteflexio, onis, f. — згин допереду.
а. Матки — anteflexio uteri — нормальний згин під тупим ку-
том, відкритим уперед, між тілом і шийкою матки.

аНтиеСтрОГеНи, ів, мн. — antioestrogena, orum, n./pl. — речовини, 
які пригнічують біосинтез, секрецію, транспортування або осла-
блюють основну дію естрогенів. 

аНтикОаГУлЯНти, ів, мн. — див. ЗаСОБи ПрОтиЗСідНі
аНтиПрОГеСтиНи, ів, мн. — antiprogestina, orum, n/pl. — речови-
ни, які гальмують біосинтез, виділення, транспортування прогес-
тинів, їх дію на відповідні рецептори.
аПГар МетОд — див. МетОд аПГар
аПГар Шкала — див. Шкала аПГар
аПлаЗіЯ, ї, ж. — aplasia, ae, f. — недорозвинення; природжена від-
сутність цілого органа або частини. 
аПОПлекСіЯ, ї, ж. — apoplexia, ae, f. — раптовий крововилив у 
будь-який орган.

а. МаткОВО-ПлацеНтарНа — apoplexia utero-placentalis — 
крововилив у стінку матки в разі передчасного відшарування 
плаценти.
а. ЯЄчНика — син. іНФаркт ЯЄчНика, рОЗриВ ЖОВтОГО 
тіла, рОЗриВ ЯЄчНика — apoplexia ovarii — крововилив у па-
ренхіму яєчника, зумовлений розривом жовтого тіла під час 
овуляції.

ареНОБлаСтОМа, и, ж. — див. аНдрОБлаСтОМа 
артеріЯ, ї, ж. — arteria, ae, f. — кровоносна судина, якою кров ру-
хається від серця до органів (крім легеневого стовбура, який несе 
венозну кров від серця до легень).

а. клУБОВа ВНУтріШНЯ — син. артеріЯ ПідчереВНа — 
arteria iliaca interna — одна з двох кінцевих гілок загальної клу-
бової артерії; живить органи й стінки таза.
а. МаткОВа — arteria uterina — гілка внутрішньої клубової ар-
терії; живить матку й маткову трубу.
а. ПідчереВНа — див. артеріЯ клУБОВа ВНУтріШНЯ
а. СОрОМітНа ВНУтріШНЯ — arteria pudenda interna — гілка 
внутрішньої клубової артерії; живить промежину і зовнішні 
статеві органи.
а. ЯЄчНикОВа — arteria ovarica — гілка черевної частини аор-
ти; живить яєчник.

арХОцелЄ, невідм., с. — див. ПрОктОцелЄ
аСиНклітиЗМ, у, ч. — asynclitismus, i, m. — неправильне вставлен-
ня голівки плода під час пологів у площину входу в малий таз (від-
хилення стрілового шва до миса або лобкового зчленування). 

а. ЗадНій — див. ВСтаВлеННЯ ГОліВки ПлОда 
ЗадНьОтіМ’ЯНе
а. ПередНій — див. ВСтаВлеННЯ ГОліВки ПлОда 
ПередНьОтіМ’ЯНе

аНеНцеФал аСиНклітиЗМ
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а. СОлейре — asynclitismus Solayre’s — неправильне вставлен-
ня голівки плода під час пологів, за якого стріловий шов розмі-
щений в одному з косих розмірів косозвуженого таза.

аСПерМатиЗМ, у, ч. — aspermatismus, i, m. — відсутність сім’я під 
час статевого акту.
аСПерМіЯ, ї, ж. — aspermia, ae, f. — відсутність сперматозоїдів і не-
зрілих клітин сперматогенезу в еякуляті.
аСПіраціЯ, ї, ж. — aspiratio, onis, f. — 1) відсмоктування рідини або 
повітря з якої-небудь порожнини тіла; 2) проникнення сторонніх 
тіл у дихальні шляхи під час вдиху.
аСтеНОЗООСПерМіЯ, ї, ж. — asthenozoospermia, ae, f. — знижена 
рухливість і мала кількість сперматозоїдів в еякуляті.
аСтеНОСПерМіЯ, ї, ж. — asthenospermia, ae, f. — знижена рухли-
вість сперматозоїдів в еякуляті.
аСФікСіЯ, ї, ж. — asphyxia, ae, f. — тяжкий розлад дихання; супро-
воджується гострою гіпоксією й гіперкапнією, розладом функцій 
цНС, кровообігу, інших органів.

а. аСПіраційНа — asphyxia aspiratoria — асфіксія, зумовлена 
аспірацією рідин або вмісту шлунку.
а. ВНУтріШНьОУтрОБНа — див. аСФікСіЯ ПлОда
а. кОМПреСійНа — asphyxia compressia — асфіксія, спричине-
на стисненням грудей і живота твердими тілами або сипкими 
речовинами.
а. МеХаНічНа — asphyxia mechanica — асфіксія, спричинена 
дією механічних чинників (задушення, повішення, закриття 
дихальних шляхів стороннім тілом тощо).
а. НОВОНарОдЖеНиХ — asphyxia neonatorum — відсутність 
дихання або окремі нерегулярні дихальні рухи за наявності 
серцевої діяльності у новонароджених.
а. НОВОНарОдЖеНиХ Біла — asphyxia neonatorum pallida — 
характеризується відсутністю дихання або поодинокими вди-
хами, брадикардією, арефлексією тощо.
а. НОВОНарОдЖеНиХ ВтОриННа — asphyxia neonatorum 
secundaria — асфіксія новонароджених, що виникає невдовзі 
після народження; порушення газообміну, яке безпосередньо 
не пов’язане з анте- чи інтранатальним дистресом: виникає 
після первинної стабілізації його стану.
а. НОВОНарОдЖеНиХ іНтраНатальНа — asphyxia neonatorum 
intranatalis — дистрес плода під час пологів.
а. НОВОНарОдЖеНиХ леГка — asphyxia neonatorum levis; 
asphyxia neonati facilis — стан новонароджених, який оцінюєть-
ся на першій хвилині в 4-7, а на п’ятій — у 7-10 балів.

а. НОВОНарОдЖеНиХ СиНЯ — asphyxia neonatorum livida — 
легка асфіксія новонароджених; характеризується посинінням 
шкіри, м’язовою гіпотонією, гіпорефлексією, тахікардією, арит-
мічним диханням.
а. НОВОНарОдЖеНиХ тЯЖка — asphyxia neonatorum gravis 
— стан новонароджених, який оцінюється після народження в 
0-3 бали, без тенденції до його поліпшення протягом перших 
5 хв; наявні виражені неврологічні симптоми або поліорганне 
ураження.
а. ОБтУраційНа — asphyxia obturativa — асфіксія внаслідок 
щільного закриття дихальних отворів і шляхів будь-яким ті-
лом.
а. ПлОда — син. аСФікСіЯ ВНУтріШНьОУтрОБНа — asphyxia 
fetalis; asphyxia intrauterina — внутрішньоутробний дистрес, 
зумовлений гострим або хронічним порушенням матково-пла-
центного чи пуповинного кровообігу, тяжкою анемією вагіт-
них; характеризується гіпоксією, гіпокапнією, ацидозом, при-
зводить до транзиторного розладу функції невронів або їхньо-
го необоротного ушкодження.
а. ПлОда ХрОНічНа — asphyxia fetalis chronica — повільний 
дистрес плода внаслідок змін у плаценті й недостатнього по-
стачання його киснем.

аСцит, у, ч. — син. ВОдЯНка ЖиВОта — ascites, ae, m.; hydrops  
abdominis — водянка черевної порожнини; скупчення вільної, пе-
реважно серозної рідини в черевній порожнині внаслідок захворю-
вання серця, нирок, запалення очеревини тощо.
ателектаЗ, у, ч. — atelectasis, is, f. — спадання легень за нестачі або 
відсутності повітря в альвеолах.

а. адГеЗиВНий — atelectasis adhaesiva — ателектаз, спричине-
ний спаданням стінок альвеол без перешкоди рухові повітря в 
дихальних шляхах; часто пов’язаний з відсутністю чи інактива-
цією сурфактанту (дистрес-синдром новонароджених).
а. аСПіраційНий — atelectasis aspirationis — ателектаз, зумов-
лений потраплянням стороннього тіла у бронх.

атОНіЯ, ї, ж. — atonia, ae, f. — млявість; ослаблення тонусу, втрата 
пружності, збудливості й гнучкості тканин, м’язів організму.

а. Матки — atonia uteri — порушення механізму скоротливої 
діяльності матки після відшарування й виділення посліду, яке 
приводить до важкої маткової кровотечі. 

атреЗіЯ, ї, ж. — atresia, ae, f. — природжена чи набута відсутність 
того чи іншого отвору в органі.

аСПерМатиЗМ атреЗіЯ
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а. ПіХВи — atresia vaginae — відсутність отвору піхви через за-
купорку просвіту або зрощення, злипання її стінок.
а. ФОлікУліВ — atresia folliculorum — зворотний розвиток не-
зрілих фолікулів в яєчнику жінки; більшість первинних фоліку-
лів не розвивається до пухирчастих (граафових).

аФіБриНОГеНеМіЯ, ї, ж. — afibrinogenaemia, ae, f. — відсутність 
або значна нестача фібриногену в крові; кровоточивість, пов’язана 
з порушенням третьої фази процесу зсідання крові.
ацетОНеМіЯ, ї, ж. — син. кетОНеМіЯ — acetonaemia, ae, f. — наяв-
ність кетонових тіл (ацетон, ацетатна і β-оксибутиратна кислоти) 
у крові; спостерігається в разі неповної оксидації жирних кислот, 
підсилення кетогенезу в печінці і пригнічення кетолізу.
ацетОНУріЯ, ї, ж. — син. кетОНУріЯ — асеtonuria, ae, f. — виділен-
ня ацетону із сечею.
ацеФаліЯ, ї, ж. — acephalia, ae, f. — аномалія розвитку: плід без 
голови; відсутність головного мозку, склепіння черепа й лицевого 
скелета через недорозвинення переднього відділу нервової труб-
ки і суміжних з нею структур.
ацеФалОБраХіЯ, ї, ж. — acephalobrachia, ae, f. — аномалія розви-
тку: плід без голови й верхніх кінцівок.
ацеФалОГаСтріЯ, ї, ж. — acephalogastria, ae, f. — аномалія розви-
тку: плід без голови й органів верхньої половини черевної порож-
нини.
ацеФалОПОдіЯ, ї, ж. — acephalopodia, ae, f. — аномалія розвитку: 
плід без голови й нижніх кінцівок.
ацеФалОтОраціЯ, ї, ж. — acephalothoracia, ae, f. — аномалія розви-
тку: плід без голови й грудної клітки.
аШГайМа-цОНдека теСт — див. теСт аШГайМа-цОНдека

Б
БаГатОВОддЯ, я, с. — син. ГідраМНіОН — hydramnion, i, n. — над-
мірна кількість навколоплідної рідини.
БаЗіОтриБ, а, ч. — див. кеФалОкраНіОклаСт
БалОтУВаННЯ, а, с. — fluctuatio, onis, f.; ballotementum, i, n. — у ме-
дицині: коливання або зміщення щільного анатомічного утвору в 
якій-небудь порожнині організму з поверненням до попереднього 
стану; здійснюється поштовхами пальців руки через стінку порож-
нини.

Б. ГОліВки ПлОда — fluctuatio capitis fetus — коливальні рухи 
голівки плода, що визначаються під час натискання з поштов-
хом на черевну стінку в ділянці дна матки. 

БаНдлЯ кільце кОНтракційНе — див. кільце кОНтракційНе 
БаНдлЯ
БартОліНа ЗалОЗа — див. ЗалОЗа ПриСіНка Велика
БартОліНіт, у, ч. — bartholinitis, idis, f. — запалення великої залози 
присінка піхви.

Б. ГНійНий — bartholinitis purulenta — гнійне запалення вели-
кої залози присінка піхви.

БаХрОМа, и, ж. — див. тОрОчка
БеЗПлідНий, а, е. — див. НеПлідНий
БеЗПлідНіСть, ності, ж. — див. НеПлідНіСть
БеЗСиллЯ, я, с. — debilitas, atis, f.; impotentia, ae, f.; infirmitas, atis, f. —  
1) фізична слабкість, знемога; 2) нездатність або неспроможність 
що-небудь зробити, подолати.

Б. СтатеВе — див. іМПОтеНціЯ
БирСа, и, ж. — див. еПілеПСіЯ
Білі, ей, мн. — син. МетрОлеВкОреЯ — fluor albus; leucorrhoea, ae, 
f. — патологічні виділення з піхви, найчастіше внаслідок захворю-
вання статевих органів; розрізняють білі трубні, маткові, шийкові 
й піхвові.
БіОПСіЯ, ї, ж. — biopsia, ae, f. — 1) прижиттєве взяття тканин або 
органа для мікроскопічної діагностики; 2) мікроскопічне дослі-
дження прижиттєво взятих тканин і органів з метою встановити 
діагноз.
БіОПтат, у, ч. — bioptatum, i, n. — матеріал, одержаний за допомо-
гою біопсії.
БіОФіЗичНий ПрОФіль ПлОда — status fetus biophysicus — оцінка 
суми балів (з 30 тижнів вагітності) окремих біофізичних параме-
трів (дихальні рухи плода, тонус плода, рухова активність плода, 
реактивність серцевої діяльності плода на нестресовий тест, об’єм 
навколоплідних вод). 
БіСекСУальНий, a, е. — див. дВОСтатеВий
БлаСтОМа, и, ж. — див. ПУХлиНа
БлаСтОМер, а, ч. — blastomerum, i, n. — ембріональна клітина, яка 
утворюється внаслідок дроблення зиготи; характеризується від-
сутністю росту й зменшенням удвічі під час кожного наступного 
поділу.
БлаСтОциСта, и, ж. — blastocystis, is, f. — зародок ссавців у період 
дроблення заплідненої яйцеклітини; має форму міхурця.

аФіБриНОГеНеМіЯ БлаСтОциСта
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БлаСтУла, и, ж. — blastula, ae, f. — стадія розвитку зародка бага-
токлітинного організму: наповнений рідиною міхурець з одного 
шару клітин, який утворюється під час дроблення заплідненої яй-
цеклітини після стадії морули.
БлаСтУлЯціЯ, ї, ж. — blastulatio, onis, f. — завершальний період 
ділення яйцеклітини; утворення бластули, перехід від морули до 
бластули.
БлеНОреЯ, ї, ж. — син. кОН’ЮктиВіт БлеНОрейНий — 
blennorrhoea, ae, f. — 1) катарально-гнійне запалення слизової обо-
лонки кон’юнктиви, піхви, сечівника; 2) гонорея ока.

Б. НОВОНарОдЖеНиХ — blennorrhoea neonatorum — гонорей-
не запалення кон’юнктиви на 2-3 день життя, зумовлене зара-
женням під час пологів.

БлиЗНЯта, нят, мн. — gemini, orum, m./pl. — двоє або більше дітей, 
народжених під час одних пологів.

Б. БіаМНіОтичНі — gemini biamniotici — близнята, під час роз-
витку яких утворюються два амніони.
Б. дВОЯйцеВі — gemini dizygotici — близнята, кожен із яких 
розвивається з окремої зиготи.
Б. З’ЄдНаНі — див. БлиЗНЯта СіаМСькі
Б. ОдНОЯйцеВі — gemini monozygotici — близнята, які розви-
ваються з однієї зиготи.
Б. СіаМСькі — син. БлиЗНЯта З’ЄдНаНі — gemini conjuncti — 
близнята, які зрослися між собою якоюсь частиною тіла вна-
слідок порушення ембріонального розвитку.

БлЮВаННЯ, я, с. — син. БлЮВОта — vomitus, us, m.; emesis, is, f. — 
мимовільне викидання вмісту шлунку через рот або ніс.

Б. ВаГітНиХ — vomitus pregnantium; vomitus gravidarum — ран-
ній гестоз, основним проявом якого є блювання, незалежне від 
споживання їжі.

БлЮВОта, и, ж. — син. БлЮВаННЯ
БрадикардіЯ, ї, ж — син. СерцеБиттЯ СПОВільНе — bradycardia, 
ae, f. — зменшення частоти серцевих скорочень.

Б. ФетальНа — bradicardia fetalis — брадікардія плода (час-
тота серцевих скорочень <120 за 1 хв.), спричинена дистресом 
або ураженням серця.

БраХікеФаліЯ, ї, ж. — див. БраХіцеФаліЯ
БраХіцеФаліЯ, ї, ж. — син. БраХікеФаліЯ — brachycephalia, ae, f. — 
збільшення поперечного розміру голови за відносного зменшення 
поздовжнього; короткоголовість.

БриЖа, і, ж. — син. ОтОчиНа, МеЗеНтерій — mesenterium, i, n. 
— складка з двох листків очеревини, яка охоплює орган черевної 
порожнини і прикріплює його до задньої стінки живота; містить 
кровоносні й лімфатичні судини, нерви, лімфатичні вузли та жиро-
ву тканину.

Б. Матки — mesenterium uteri; mesometrium, i, n. — частина 
широкої зв’язки матки нижче від власної зв’язки й брижі яєч-
ника.
Б. МаткОВОЇ трУБи — син. МеЗОСальПіНкС — mesosalpinx, 
ngis, f. — верхня частина широкої зв’язки матки, прикріплена 
до маткової труби.
Б. ЯЄчНика — син. МеЗОВарій — mesovarium, i, n. — частина 
заднього листка широкої зв’язки матки, до якої прикріплений 
яєчник.

БУдиНОк ПОлОГОВий — lochodochium, i., n. — лікувально-профі-
лактичний заклад для надання медичної допомоги жінкам під час 
вагітності, пологів і в післяпологовий період.

в
ВаГіНальНий, а, e — див. ПіХВОВий 
ВаГіНіЗМ, у. ч. — vaginismus, і, m. — рефлекторна судома м’язів 
присінка піхви й тазового дна у жінок під час спроби статевого 
акту або гінекологічного обстеження.
ВаГіНіт, у, ч. — див. кОльПіт

В. атрОФічНий — див. кОльПіт атрОФічНий
ВаГіНОГраФіЯ, ї; ж. — vaginographia, ае, f. — рентгенографія піхви. 
ВаГіНОПекСіЯ, ї, ж. — див. ВаГіНОФікСаціЯ 
ВаГіНОСкОПіЯ, ї, ж. — див. кОльПОСкОПіЯ
ВаГіНОФікСаціЯ, ї, ж — син. кОльПОПекСіЯ, ВаГіНОПекСіЯ — 
vaginofixatio, onis, f.; colpopeхіа, аe, f. — гінекологічна операція: під-
шивання стінок піхви до передньої черевної стінки або тканин ма-
лого таза в разі їх опущення.

В. Матки — vaginofixatio uteri — гінекологічна операція: під-
шивання матки до стінки піхви в разі її опущення й рухомої ре-
трофлексії. 

ВаГітНіСть, ності, ж. — син. тЯЖ 2 — pregnantia, ае, f.; gestatio, onis, 
f.; graviditas, atis, f. — стан жінки в період розвитку плода в її орга-
нізмі; складний фізіологічний процес, який починається з моменту 

БлаСтУла ВаГітНіСть
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запліднення, пов’язаний з розвитком зародка і плода у матці, за-
кінчується народженням дитини; триває в середньому 280 діб.

В. аМПУльНа — pregnantia ampullaris; graviditas ampullaris — 
вагітність позаматкова з імплантацією заплідненої яйцекліти-
ни в ампульній частині маткової труби.
В. БаГатОПлідНа — pregnantia multifetalis; graviditas 
multifetalis; multifetatio, onis, f.; pregnantia polyembryonica — ва-
гітність з одночасним розвитком в організмі жінки двох і біль-
ше плодів.
В. дВійНЯтаМи — pregnantia bigeminalis; graviditas bigeminalis; 
gestatio diembryonica — вагітність, за якої в організмі жінки 
розвиваються два плоди.
В. ектОПічНа — див. ВаГітНіСть ПОЗаMATKOВA
В. кОлиШНЯ — pregnantia pristina — вагітність, яка закінчи-
лася передчасним перериванням або своєчасними пологами; у 
судовій медицині діагностується на підставі визначення фено-
типу лейцинамінопептидази, наявної від 8-10-го тижня вагіт-
ності до 3-го тижня після пологів. 
В. НеСПраВЖНЯ — син. ПСеВдОГеСтаціЯ — pregnantia spuria; 
graviditas spuria; pseudogestatio, onis, f. — хворобливий стан 
жінки, коли вона уявляє себе вагітною; супроводжується при-
пиненням менструації, збільшенням живота, відчуттям “рухів 
плода”.
В. ПереНОШеНа — pregnantia prolongata — вагітність, яка про-
довжується більше 42 повних тижнів (294 дні або більше) від 
першого дня останнього нормального менструального циклу. 
частота переношування вагітності коливається від 4 до 14%. 
Пологи, що відбулися після 42 повних тижнів, називаються 
запізнілими. Вагітність, що переношується, супроводжується 
високим рівнем перинатальної захворюваності і смертності, 
великою кількістю ускладнень у пологах і післяпологовому пе-
ріоді у матері й новонародженого.
В. ПерерВаНа — pregnantia interrupta — вагітність, що закін-
чилась абортом або передчасними пологами; може спричиня-
тися патологією вагітності, індивідуальними особливостями 
вагітної, травмою тощо.
В. ПОЗаМаткОВа — син. ВаГітНіСть ектОПічНа — pregnantia 
extrauterina; graviditas extrauterina; pregnantia ectopica; gestatio 
ectopica — вагітність, у разі якої запліднена яйцеклітина роз-
вивається поза порожниною матки.

В. трУБНа — син. СальПіНГОкіЄЗіЯ — pregnantia tubalis — по-
заматкова вагітність із розвитком заплідненої яйцеклітини в 
матковій трубі.
В. череВНа — pregnantia abdominalis — імплантація і розвиток 
заплідненої яйцеклітини в черевній порожнині.
В. ШийкОВа — graviditas cervicalis — імплантація і розвиток 
заплідненої яйцеклітини в каналі шийки матки. 
В. ЯЄчНикОВа — син. ОВаріОкіЄЗіЯ, ОВОкіЄЗіЯ — pregnantia 
ovarica; graviditas ovarica; ovariocyesis, is, f. — позаматкова ва-
гітність, у разі якої запліднена яйцеклітина розвивається в 
яєчнику.

ВаГітНіти, ію, ієш, недок. — gravesco, –, –, ere. — ставати вагітною.
ВаГітУС, у, ч. — vagitus, us, m. — плач або крик немовляти.
Вада, и, ж. — син. ПОрОк — vitium, i, n.; defectus, us, m. — приро-
джене недорозвинення або набуте ушкодження тканин, органів і 
систем організму; аномалія розвитку.

В. ПрирОдЖеНа — див. Вада рОЗВиткУ
В. рОЗВиткУ — син. Вада ПрирОдЖеНа, МальФОрМаціЯ — 
defectus congenitus; malformatio, onis, f. — вада, спричинена гли-
бокими змінами будови та функції органа або тканини під час 
розвитку плода.

ВаЗОПреСиН (адГ), у, ч. — син. ГОрМОН аНтидіУретичНий — 
vasopressinum, i, n.; hormonum antidiureticum — гормон нейросе-
креторних клітин надзорових і пришлуночкових ядер гіпоталаму-
са, що має антидіуретичну й вазопресорну дію. 
ВакУУМ-аБОрт, у, ч. — див. ВакУУМ-екСкОХлеаціЯ
ВакУУМ-екСкОХлеаціЯ, ї, ж. — син. ВакУУМ-аБОрт — vacuum-
excochleatio, vacui-excohlеationis, f. — переривання вагітності в 
перші 12 тижнів відсмоктуванням вмісту матки спеціальним апа-
ратом з від’ємним тиском.
ВакУУМ-екСтрактОр, а, ч. — vacuum-extractоr, oris, m. — спеціаль-
ний апарат для екстракції плода під час пологів.
ВакУУМ-екСтракціЯ, ї, ж. — vacuum-extractio, onis, f. — акушер-
ська операція: штучне розродження за допомогою вакуум-екстра-
ктора. 
ВакУУМ-ПерФОраціЯ, ї, ж. — vacuum-perforatio, onis, f. — акушер-
ська операція: руйнування черепа плода з одночасним відсмокту-
ванням його вмісту.
ВакУУМ-СтиМУлЯціЯ, ї, ж. — vacuum-stimulatio, onis, f. — стимуля-
ція пологової діяльності вакуум-стимулятором.

ВаГітНіСть ВакУУМ-СтиМУлЯціЯ
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ВаріаНт, у, ч. — varians, antis, m.; mechanismus; methodus; versio — 
різновид чого-небудь; видозміна, одна з можливих комбінацій.

В. ВідділеННЯ ПлацеНти ШУльтце — mechnismus Schultze; 
methodus separationis placentae Schultze — нормальний процес 
виділення плаценти від стінки матки, що починається з цен-
тральної її частини.

ВедеННЯ, я, с. — procuratio, onis, f. — спрямування діяльності кого-
небудь, чого-небудь; завідування чим-небудь/

В. ііі ПеріОдУ ПОлОГіВ актиВНе — procuratio partus activa 
— дозволяє знизити частоти післяпологової кровотечі, що зу-
мовлена анонією матки, на 60%, а також зменшити кількість 
післяпологової крововтрати та необхідність гемотрансфузії. 
Повинно бути запропоновано кожній жінці під час вагіналь-
них пологів. роділля повинна бути поінформована щодо ак-
тивного ведення ііі періоду пологів та надати добровільну 
письмову згоду на його проведення. Стандартні компоненти 
активного ведення ііі періоду пологів містять у собі: введен-
ня утеротоніків; народження посліду шляхом контрольованої 
тракції за пуповину з одночасною контртракцієїю за матку; 
масаж матки через передню черевну стінку після народження 
посліду.
В. ііі ПеріОдУ ПОлОГіВ ОчікУВальНе — procuratio partus 
expectans — після закінчення пульсації пуповини, акушерка пе-
ретискає та перетинає пуповину. Проводять ретельний нагляд 
за загальним станом породіллі, ознаками відділення плаценти 
та кількістю кров’яних виділень. При появі ознак відділення 
палценти (ознаки альфельда, Шредера, кюстнера-чукалова) 
жінці пропонують «натужитись», що призводить до народжен-
ня посліду.
В. ХВОрОЇ — див. кУраціЯ

ВеЗикО-ВаГіНальНий, а, е. — див. МіХУрОВО-ПіХВОВий
ВеЗикОцелЄ, невідм, с. — див. циСтОцеле
ВеНтрОСкОПіЯ, ї, ж. — ПеритОНеОСкОПіЯ
ВеНтрОСУСПеНЗіЯ Матки — ventrosuspensio uteri — операція: 
підвішення матки до передньої черевної стінки; застосовується в 
разі відхилення матки назад, її опущення або випадіння.
ВеНтрОФікСаціЯ, ї, ж. — ventrofixatio, onis, f. — операція: підши-
вання внутрішніх органів (матки) до передньої черевної стінки.
ВертГайМа ОПераціЯ — див. ОПераціЯ ВертГайМа

ВиВОрОт, роту, ч. — inversio, onis, f. — внутрішній, зворотний бік 
чого-небудь; ненормальне положення якого-небудь органа, за яко-
го він або його частина вивернені своєю внутрішньою поверхнею 
назовні.

В. Матки — inversio uteri — положення матки внутрішньою 
стороною назовні; слизова оболонка її повернена в піхву або 
присінок; ускладнення плацентного або післяпологового пері-
оду.

ВиГОдОВУВаННЯ, я, с. — enutricio, onis, f. — вирощування, вихову-
вання кого-небудь годуючи.

В. ГрУдНе — nutricatio, onis, f. — вигодовування немовляти мо-
локом матері або жінки-донора.
В. ЗМіШаНе — nutricatio mixta — годування грудьми з дого-
довуванням спеціальними молочними сумішами або молоком 
тварин.
В. ШтУчНе — nutricatio artificialis — вигодовування немовляти 
спеціальними молочними сумішами або молоком тварин.

Вид, у, ч. — facies, ei, f.; species, ei, f; visus, us, m. — 1) те саме, що 
лице; 2) різновид у низці предметів, явищ.

В. ЗадНій — positio posterior — положення плода спинкою до 
задньої стінки матки незалежно від його осі; при лицевому пе-
редлежанні розрізняють не по спинці, а по підборіддю.
В. ПередНій — positio anterior — положення плода спинкою до 
передньої стінки матки незалежно від його осі; при лицевому 
передлежанні розрізняють не по спинці, а по підборіддю.

ВиділеННЯ, я, с. — secretio, onis, f. — 1) відокремлювання кого-не-
будь, чого-небудь від загальної кількості, маси з якось метою; 2) 
видалення, виведення назовні чого-небудь; 3) виділена речовина.

В. ПіСлЯПОлОГОВі — див. лОХіЇ
В. ПіСлЯрОдОВі — син. лОХіЇ

ВикидеНь, дня, ч. — син. аБОрт — abortus, us, m. — народження 
плода до повного 22-го тижня вагітності, зростом менше 25 см та 
масою менше 500 г незалежно від наявності ознак життя.

В. ЗаГрОЗлиВий — abortus imminens — початкова стадія 
самовільного викидня в разі закритого каналу шийки мат-
ки; супроводжується нерізким болем унизу живота, появою 
кров’янистих виділень із піхви; може призвести до справжньо-
го викидня; завдяки правильному лікуванню вагітність збері-
гається.
В. ЗВичНий — abortus habitualis — визначається як наслідок 
двох або більше вагітностій поспіль, що закінчились викиднем. 

ВаріаНт ВикидеНь
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Якщо серії цих епізодів передувала нормальна успішна вагіт-
ність, то такий стан визначається як «вторинний звичний ви-
кидень», якщо ні — використовують термін «первинний звич-
ний викидень».
В. ідіОПатичНий — abortus idiopathicus — викидень, причина 
якого залишається нез’ясованою.
В. криМіНальНий — abortus criminalis — штучне перериван-
ня вагітності поза лікарняним закладом.
В. МедичНий — abortus therapeuticus — штучне переривання 
вагітності у спеціальному медичному закладі, викликане впли-
вом безпосередньо на плідне яйце, матку, організм вагітної.
В. НеЗдійСНеНий — abortus infectus — припинення розвитку 
вагітності (ембріона/плода) із затримкою плодових тканин у 
матці. 
В. НеМиНУчий — abortus inevitabilis — аборт «в ходу», у разі 
якого виникає профузна або тривала кровотеча з піхви, шийка 
матки згладжується або розкривається й вихід плода є природ-
ним.
В. НеПОВНий — abortus incompletus — стадія самовільного ви-
кидня; частина плідного яйця затримуєься у порожнині матки.
В. ПОВНий — abortus complеtus — завершальна стадія само-
вільного викидня; характеризується тим, що плідне яйце по-
вністю виходить із порожнини матки (цілком або частинами).
В. раННій — abortus praecox; abortus immaturus — самовільне 
переривання вагітності до 11 тижнів + 6 днів.
В. рОЗПОчатий — abortus incipiens — стадія самовільного ви-
кидня з кров’янистими виділеннями в разі неповного відкрит-
тя зовнішнього вічка шийки матки.
В. СаМОВільНий — abortus spontaneus — самовільне (спон-
танне) переривання вагітності без стороннього втручання; 
розрізняють ранній спонтанний аборт — переривання вагіт-
ності до 11тижнів + 6 днів; пізній спонтанний аборт — пере-
ривання вагітності з 12 до 21 тижня вагітності + 6 днів.
В. СеПтичНий — abortus sеptiсus — викидень, пов’язаний з ін-
фікуванням матки (найчастіше після кримінального аборту) й 
розвитком септичного процесу.
В. ШтУчНий — abortus artificialis — навмисна дія на зародок, 
матку або організм жінки з метою переривати вагітність.

ВилиттЯ СіМ’Я — див. ВиПОрСкУВаННЯ СіМ’Я
ВиПадіННЯ, я, с. — prolapsus, us, m.; eventratio, onis, f.; defluvium, 
i, n. — 1) падання з чого-небудь, звідкись назовні; 2) у медицині: 

нетримання унаслідок захворювання чи ослаблення; 3) вихід вну-
трішнього органа або його частини на поверхню тіла через при-
родний отвір або рану; провисання якої-небудь структури в по-
рожнину; значне зміщення донизу будь-якого органа.

В. Матки — син. МетрОПтОЗ — prolapsus uteri; metroptosis, is, 
f. — зміщення матки і піхви донизу й вихід зі статевої щілини.
В. НіЖки — prolapsus membri inferioris — вихід ніжки плода із 
зовнішнього вічка шийки матки в разі відходження навколо-
плідних вод за неповного відкриття її вічка.
В. ПіХВи — син. кОльПОПтОЗ — prolapsus vaginae; colpoptosis, 
is, f. — вихід піхви зі статевої щілини.
В. ПУПОВиНи — prolapsus funiculis umbilicalis — ускладнення 
пологів, при якому пуповина знаходиться спереду від перед-
леглої частини плода після відходження навколоплідних вод.
В. рУчки — prolapsus membri superioris — вихід ручки із зо-
внішнього вічка шийки матки під час пологів, переважно в разі 
поперечного положення плода.
В. СлиЗОВОЇ ОБОлОНки СечіВНика — prolapsus tunicae 
mucosae urethrae — вихід слизової оболонки сечівника через 
його зовнішнє вічко у жінок.

ВиПОрСкУВаННЯ, я, с. — ejaculatio, onis, f. — у фізіології виверган-
ня чого-небудь із себе.

В. СіМ’Я — син. ВилиттЯ СіМ’Я, еЯкУлЯціЯ — ejaculatio, onis, 
f. — виверження, вихід сім’я зі статевих шляхів назовні.
В. СіМ’Я ПередчаСНе — ejaculatio praecox; prospermia, ae, f. — 
психосексуальний розлад: неконтрольоване випорскування 
сім’я під час статевого акту.

ВирОдлиВіСть, вості, ж. — monstruositas, atis, f. — тяжка вада роз-
витку, що спотворює зовнішній вигляд і часто не сумісна із життям.
ВиСкріБаННЯ, я, с. — див. ВиШкріБаННЯ
ВиХОлОЩеННЯ, я, с. — див. каСтраціЯ
ВиШкріБаННЯ, я, с. — син. аБраЗіЯ, ВиСкріБаННЯ — abrasio, onis, 
f. — 1) у медицині: видалення пухлини або іншого матеріалу зі 
стінки порожнини чи якоїсь поверхні кюреткою; 2) вибирання, діс-
тавання чого-небудь із середини шкребучи; стирання зовнішнього 
покриття або шару.

В. ВакУУМНе — abrasio vacui — видалення вмісту матки після 
розширення її шийки за допомогою уведеної в неї кюретки, че-
рез яку проводиться відсмоктування.

ВідОкреМлеННЯ, я, с. — separatio, onis, f. — 1) роз’єднання, розді-
лення, узяття частини від цілого; 2) відмежовування собою; роз-

ВилиттЯ СіМ’Я ВідОкреМлеННЯ
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ділення; відділення, відривання чогось від чого-небудь; 3) розпіз-
навання, виявлення відмінностей між чим-небудь; 4) переривання 
зв’язку між ким-небудь, чим-небудь.

В. ПлацеНти рУчНе — separatio manualis placentae — акушер-
ська операція: відділення плаценти від стінок матки рукою з 
подальшим її видаленням.

ВідПадНий, а, е. — син. децидУальНий — decidualis, e. — стосов-
но до відпадної оболонки матки.
ВідриВ, у, ч. — avulsio, onis, f.; abruptio, onis f. — відділення, відо-
кремлення частини від цілого тягнучи, смикаючи.

В. ПлацеНти — abruptio placentae — передчасне відокремлен-
ня плаценти від стінки матки; може привести до шоку, олігурії, 
порушення зсідання крові.

ВідШарУВаННЯ, я, с. — desquamatio, onis, f.; exfoliatio, onis, f.; 
ablatio, onis, f. — 1) відокремлення, відділення шарами; 2) стан, 
який означає відокремлення, відділення чого-небудь. 

В. ПлацеНти ПередчаСНе — abruptio placentae; ablatio 
placentae — відшарування плаценти, розташованої поза ниж-
нім сегментом матки, під час вагітності або у і - іі періодах по-
логів; розрізняють повне відшарування (відшарування всієї 
плаценти) та часткове: а) крайове, б) центральне.

Вік 1, у, ч. — aetas, atis, f. — тривалість життя від народження до 
певного часу.

В. 1 БіОлОГічНий — aetas biologica — вік, який визначається 
за сукупністю структурних, функціональних, обмінних і регу-
ляторних особливостей організму.
В. 1 калеНдарНий — aetas calendaria — вік, який визначаєть-
ся за відомою датою народження.
В. 1. кіСткОВий — aetas ossea — вік, який визначається за ста-
ном кісткового скелета.
В. 1 МОрФОлОГічНий — aetas morphologica — вік, який оці-
нюється за ступенем окостеніння скелета, станом зубів, розви-
тком вторинних статевих ознак, масою тіла.

Вік 2 — син. ПеріОд ВікОВий — aetas, atis, f.; periodus aetativa — 
точний період біологічного і соціально-психологічного розвитку 
особи.

В. 2 ГрУдНий — aеtas lactea; aetas mammaria — вік дитини від 
4 тижнів до 1 року.
В. 2 ГеСтаційНий — aetas gestationalis — тривалість вагітності 
від першого дня останньої менструації до народження дитини.

В. 2 дитЯчий — aetas infantilis — вік дитини від народження 
до 18 років.
В. 2 дОШкільНий — aetas praescholaria — вік дитини від 3 до 
6-7 років.
В. 2 Зрілий — maturitas, atis, f.; aetas matura — вік від 20 до 55 
років у жінок і від 21 до 60 років у чоловіків.
В. 2 літНій — див. В. 2 ПОХилий
В. 2 НОВОНарОдЖеНОГО — aetas neonati — перші 4 тижні жит-
тя дитини.
В. 2 ПереддОШкільНий — aetas praesaepis — вік дитини від 
1 до 3 років.
В. 2 ПідліткОВий — син. ПеріОд ПУБертатНий, Вік 2 ПУБер-
татНий — pubеrtаs, atis, f.; periodus pubertatis — вік від 12 до 16 
років у дівчаток і від 13 до 17-18 років у хлопчиків.
В. 2 ПлОда — aetas fetali — тривалість існування зародка або 
плода з часу овуляції.
В. 2 ПОХилий — син. Вік 2 літНій — aetas senilis — вік від 55 
до 75 років у жінок і від 60 до 75 років у чоловіків.
В. 2 ПреПУБертатНий — aetas praepubertatis; praepubertаs, 
atis, f. — вік дитини від 7 до 12-13 років.
В. 2 ПУБертатНий — див. Вік 2 ПідліткОВий
В. 2 реПрОдУктиВНий — aetas reproductiva — вік, протягом 
якого зберігається здатність організму до відтворення нащад-
ків. 
В. 2 Старечий — senectus, utis, f.; senilitas, atis, f. — вік понад 75 
років. 
В. 2 ФертиліЗаційНий — aetas fertilisationis — тривалість іс-
нування зародка або плода з часу запліднення.
В. 2 ШкільНий — aetas scholаria — вік дитини від 6-7 до 17-18 
років.
В. 2 ЮНацький — син. ЮНіСть — juventus, utis, f.; pueritia, ae, 
f.; flos aevi — вік від 16 до 20 років у жінок і від 17 до 21 року в 
чоловіків.

ВіриліЗаціЯ, ї, ж. — virilisatio, onis, f.; masculinisatio, onis, f. — поява 
чоловічих рис у жінок під впливом андрогенів.
ВіриліЗМ, у, ч. — virilismus, i, m. — синдром вірилізації у жінок під 
впливом чоловічих статевих гормонів — андрогенів; посилення 
чоловічих рис в організмі чоловіка.
ВічкО, а, с. — ostium , i, n. — невеликий отвір у чому-небудь.

В. Матки — ostium uteri, orificium uteri — зовнішній отвір 
шийки матки, який відкривається в піхву.
В. СечОВОдУ — див. ОтВір СечОВОдУ

ВідПадНий ВічкО
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ВНУтріШНьОМаткОВий, а, е. — син. іНтраУтериННий — 
intrauterinus, a, um — який міститься в порожнині матки; оберне-
ний усередину матки.
ВНУтріШНьОПлацеНтарНий, а, е. — intraplacentaris, e — який 
міститься в плаценті.
ВОди НаВкОлОПлідНі — син. рідиНа аМНіОтичНа — liqour 
amnii — рідина з поживними речовинами й продуктами життєді-
яльності плода в порожнині амніона; максимальна кількість її — 
до 1500 мл на 30-38-му тижні вагітності; містить клітини епідермі-
су, пушкове волосся, жир, іноді клітини оболонок плода.
ВОдЯНка, и, ж. — hydrops, opis, m. — надмірне скупчення рідини в 
тканинах або порожнинах тіла.

В. ВаГітНиХ — hydrops gravidarum — ознака пізнього гестозу: 
поява набряків без порушення функції нирок.
В. ГОлОВНОГО МОЗкУ — див. ГідрОцеФаліЯ
В. ЖиВОта — див. аСцит
В. МаткОВОЇ трУБи — син. ГідрОСальПіНкС — 
hydrosalpinx, ngis, f. — накопичення рідини в порожнині матко-
вої труби в разі злипання її черевного кінця.

ВОрСиНки, нок, мн. — villi, orum, m./pl. — 1) тоненькі волосинки 
на шкірі людини, тварини, на поверхні рослин; 2) мікроскопічні 
вирости різних оболонок, які забезпечують безпосередньо взаємо-
дію з прилеглими тканинами й навколишнім середовищем.

В. аМНіОтичНі — villi amniotici — нерівномірно розміщені 
сплощені непрозорі ділянки недорозвиненої шкіри на поверх-
ні амніона біля дистального кінця пупкового канатика.
В. ВільНі — villi liberi — ворсинки хоріона, що містяться в між-
ворсинчастому просторі.
В. ВтОриННі — villi secundarii — ворсинки хоріона у вигляді 
серцевини, утворені сполучною тканиною, що вкрита трофо-
бластом. 
В. ГілкОВі — villi ramosi — третинні (стовбурові) ворсинки, че-
рез які транспортуються речовини між матір’ю й плодом.
В. ПерВиННі — villi primarii — перші вориснки хоріона, що 
складаються лише з трофобласта.
В. ХОріОНа — villi choriales — судинні ниткоподібні вирости на 
зовнішній поверхні хоріона зародка, що беруть участь в утво-
ренні плаценти.

ВОрСиНчаСтий, а, е — villosus, a, um — покритий ворсинками.
ВріЗУВаННЯ, я, с. — incisio, onis, f. — 1) установлення чогось у ви-
різаний отвір; 2) устромляння чогось гострого в що-небудь.

В. ГОліВки ПлОда — paragomphosis, is, f. — поява голівки 
плода зі статевої щілини під час потуг.

ВСтаВлеННЯ, я, с. — insertio, onis, f. — укладання, вміщування чо-
гось усередину чого-небудь.

В. ГОліВки ПлОда — asynclitismus, і, m. — положення голівки 
плода під час пологів, за якого вона перетинає великим або ма-
лим сегментом площину входу в малий таз.
В. ГОліВки ПлОда ЗадНьОтіМ’ЯНе — син. аСиНклітиЗМ За-
дНій — asynclitismus posterior — положення голівки плода, за 
якого стріловий шов розташований ближче до лобкового сим-
фізу, а розміщена ззаду тім’яна ділянка першою вставляється у 
площину входу в малий таз.
В. ГОліВки ПлОда ПередНьОтіМ’ЯНе — син. аСиНклітиЗМ 
ПередНій — asynclitismus anterior — положення голівки пло-
да, за якого стріловий шов розташований ближче до мису, а 
розміщена спереду тім’яна ділянка першою вставляється у 
площину входу в малий таз.

ВУЗдечка, и, ж. — frenulum, i, n. — в анатомії: складка шкіри або 
слизової оболонки, що утримує орган чи його частину або обмежує 
його рухи.

В. клітОра — frenulum clitoridis — шкірна складка між передні-
ми кінцями малих соромітних губ і нижньою поверхнею кліто-
ра.
В. СОрОМітНиХ ГУБ — frenulum labiorum pudendorum — попе-
речна складка шкіри, що з’єднує задні кінці малих соромітних 
губ, обмежує присінок піхви.

ВУЗОл, зла, ч. — nodus, i, m.; ganglion, i, n. — складне сплетіння, 
з’єднання чого-небудь; місце зв’язаних кінців ниток, швів або сму-
жок тканини, які переплетені в важкороздільні.

В. СПраВЖНій — nodus verus — вузол, утворений у петлі пупо-
вини під час вагітності.
В. ХірУрГічНий — nodus chirurgicus — вузол, в якому нитку 
пропускають двічі крізь першу петлю, щоб запобігти вислизан-
ню.

ВУльВа, и, ж, — син. — ділЯНка СОрОМітНа — vulva, ае, f. — зо-
внішні статеві органи жінки: великі й малі соромітні губи, лобкове 
підвищення, клітор, цибулина присінка, присінок піхви, великі й 
малі присінкові залози, дівоча перетинка.
ВУльВектОМіЯ, ї, ж. — vulvectomia, ae, f. — операція: видалення 
вульви. 

ВНУтріШНьОМаткОВий ВУльВектОМіЯ
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ВУльВіт, у, ч. — vulvitis, idis, f. — запалення зовнішніх статевих ор-
ганів жінки. 
ВУльВОВаГіНіт, у, ч. — vulvovaginitis, idis, f. — запалення жіночих 
зовнішніх статевих органів і піхви. 

В. каНдидОЗНий — Candida vulvovaginitis — вульвовагініт, 
спричинений грибами Candida; переважно безсимптомний; 
може супроводжуватися свербежем, білуватими виділеннями, 
еритемою й набряком вульви, диспареунією.
В. Старечий — nodus senilis — вульвовагініт із вираженим 
свербежем соромітної ділянки, атрофією і незначними виді-
леннями з піхви.

Г
ГалактОреЯ, ї, ж. — син. МОлОкОтеча — galactorrhoea, ae, f. — ми-
мовільне витікання молока з грудних залоз у перервах між году-
ванням дитини або під час нього.
ГалактОСтаЗ, у, ч. — galactostasis, is, f. — застій молока в грудних 
залозах матері під час лактації.
ГалактОФОри, ів, мн. — див. ПрОтОки МОлОчНі
ГалактОФОрит, у, ч. — galactophoritis, idis, f. — запалення молоч-
них проток грудних залоз.
ГалактОцеле, невідм, с. — galactocele, es, f. — 1) кіста грудної за-
лози внаслідок закупорки молочних проток; 2) гідроцелє з ріди-
ною білого кольору 
Галлі-МайНіНі ПрОБа — див. ПрОБа Галлі-МайНіНі 
ГаМета, и, ж. — gameta, ae, f. — жіноча або чоловіча статева кліти-
на з одним набором хромосом.
ГаМетОцит, а, ч. — gametocytus, i, m. — недиференційована ста-
тева клітина, з якої в процесі мейозу виникає гамета, розрізняють 
ооцит і сперматоцит.
ГаПлОЇд, а, ч. — haploidum, i, n. — організм або клітина з гаплоїд-
ним числом хромосм.
ГарЯчка, и, ж. — син. лиХОМаНка, ПірекСіЯ — pyrexia, ae, f.; febris, 
is, f.  — 1) підвищення температури тіла; жар; хвороба, яка супрово-
джується високою температурою тіла; пристосувальна реакція ор-
ганізму, що підвищує імунологічний захист: стимулює фагоцитоз, 
синтез інтерферонів, активацію й диференціювання лімфоцитів, 
утворення антитіл, перешкоджає розмноженню патогенних мікро-

організмів; супроводжується посиленим продукуванням факторів 
гострої фази, імунними, ендокринними і фізіологічними змінами у 
відповідь на загрозу життєдіяльності організму; 2) стан значного 
збудження; метушлива діяльність.

Г. ГОСтра — febris acuta — гарячка тривалістю до 2 тижнів.
Г. ідіОПатичНа — febris idiopathica — гарячка нез’ясованої 
причини.
Г. іНФекційНа — febris infectiosa — гарячка, зумовлена дією 
продуктів обміну й розпаду збудників інфекції, а також ендо-
генних пірогенів, що утворюються під час інфекційного проце-
су в організмі.
Г. ПідГОСтра — febris subacuta — гарячка, що триває до 6 тиж-
нів.
Г. ПіСлЯПОлОГОВа — febris postpueperalis — септична хвороба 
породіль із вогнищем інфекції в статевих органах.
Г. ПОлОГОВа — febris partuerins; febris obstetrica — гарячка у 
разі септицемії з вогнищем інфекції в матці під час пологів.
Г. рецидиВНа — febris recidiva — повторне підвищення тем-
ператури тіла після її зниження на кілька днів до нормальних 
значень.
Г. ХрОНічНа — febris chronica — гарячка, що триває понад 6 
тижнів.

ГеГара ОЗНака — див. ОЗНака ГеГара
ГеМатОкОльПОМетра, и, ж. — haematocolpometra, ae, f. — скуп-
чення крові в піхві й матці. 
ГеМатОкОльПОС, у, ч. — haematocolpus, i, m. — скупчення крові в 
піхві під час менструації внаслідок порушення прохідності в ниж-
ній або середній частині піхви (зарощення дівочої перетинки або 
піхви).
ГеМатОМа, и, ж. — haematoma, atis, n. — масивне локальне скуп-
чення крові (зазвичай понад 10 см у діаметрі) у тканині, органі або 
порожнині через ушкодження судин; кров’яна псевдопухлина, що 
містить кров та її згустки.

Г. ЗаМаткОВа — haematoma retrouterinum — гематома в пря-
мокишково-матковій заглибині.
Г. ПОлОГОВа — haematoma puerperale — гематома між стінкою 
матки й плацентою.

ГеМатОМетра, и, ж. — haemetometra, ae, f.; haemometra, ae, f. — 
скупчення менструальної крові у матці у разі непрохідності її ший-
ки або піхви.
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ГеМатОПіОМетра, и, ж. — haematopyometra, ae, f. — скупчення 
крові й гною в порожнині матки через непрохідність її шийки або 
піхви.
ГеМатОСальПіНкС, у, ч. — haematosalpinx, ngis, f. — скупчення 
крові в матковій трубі.
ГеМатОСПерМіЯ, ї, ж. — син. ГеМОСПерМіЯ — haematospermia, ae, 
f.; haemospermia, ae, f. — наявність крові у спермі.
ГеМатУріЯ, ї, ж. — haematuria, ae, f. — виділення крові із сечею; 
один із ранніх основних і типових проявів ураження нирок; наяв-
ність у свіжій сечі понад три еритроцити у полі зору (>1000 ери-
троцитів в 1 мл сечі за пробою Нечипоренка або > 1 млн. еритроци-
тів за пробою аддіса-каковського); може спричинятися вірусними, 
паразитними й мікробними чинниками; травмою, інсоляцією, по-
рушенням обміну, несприйняттям харчових продуктів, фізичним 
навантаженням, алергією, тощо.
ГеМіаНеНцеФаліЯ, ї, ж. — hemianencephalia, ae, f. — природжена 
відсутність однієї половини головного мозку.
ГеМіацеФал, а, ч. — hemiacephalus, і, m. — плід без частини голов-
ного мозку й склепіння черепа з одного боку.
ГеМіеНцеФаліЯ, ї, ж. — син. ГеМіцеФаліЯ — hemiencephalia, ae, 
f. — аномалія розвитку: недорозвинення однієї з півкуль великого 
мозку.
ГеМіцеФал, а, ч. — hemicephalus, i, m. — виродок з однією півку-
лею великого мозку.
ГеМіцеФаліЯ, ї, ж. — див. ГеМіеНцеФаліЯ
ГеМОГлОБіН, у, ч. — haemoglobinum, i, n. — хромопротеїд, який 
складається з чотирьох гемів і чотирьох пептидних ланцюгів, ко-
жен з яких може зв’язати одну молекулу кисню; розрізняють фізі-
ологічний (а1, а2, F) і патологічний (C, D, S та ін.); міститься в ери-
троцитах; переносить кисень (валентність заліза (Fe2+) при цьому 
незмінна) і діоксид вуглецю; концентрація гемоглобіну в еритро-
цитах відображає зміни в позаклітинній рідині: зменшується в гі-
поосмоляльній плазмі й збільшується в гіперосмоляльній; рівень 
гемоглобіну залежить від його продукування в кістковому мозку 
та об’єму циркуляційної крові; середній рівень гемоглобіну у жінок 
становить 130 г/л, у чоловіків — 150 г/л. 

Г. F. (HbF) — син. ГеМОГлОБіН ПлОдОВий — haemoglobinum F; 
haemoglobinum f(o)etale — фетальний гемоглобін; переважає в 
еритроцитах плода (у дітей після 6 місяців життя, у дорослих 
— 0,1 — 1,0 % ); містить по два ланцюги α і γ; має більшу спо-
рідненість до кисню, стабільний; підвищений вміст гемоглобі-

ну F виявляється у дорослих, хворих на β-таласемію, гострий 
лейкоз, апластичну анемію тощо.
Г. ПлОдОВий — див. ГеМОГлОБіН F

ГеМОПеритОНеУМ, у, ч. — haemoperiton(a)eum, i, n. — скупчення 
крові у черевній порожнині.
ГеМОраГіЯ, ї, ж. — див. крОВОтеча
ГеМОСПерМіЯ, ї, ж. — див. ГеМатОСПерМіЯ
ГеМОСтаЗ 1, у, ч. — див. ЗУПиНка крОВОтечі
ГеМОСтаЗ 2, у, ч. — haemostasis, is, f. — зупинка кровоплину в суди-
нах ділянки тіла; складний процес за участю судин (спазм рефлек-
торний і під впливом тромбоксану а2), кров’яних пластинок (утво-
рення білого тромбу), каскаду системи зсідання крові (утворення 
червоного тромбу) і фібринолітичної системи (розчинення свіжо-
го тромбу й відновлення прохідності судини); запобігає кровотечі 
або зупиняє її.
ГеМОтраНСФУЗіЯ, ї, ж. — див. ПерелиВаННЯ крОВі
ГеН, а, ч. — genum, i, m. — структурна і функціональна одиниця 
спадковості; ділянка молекули дНк, яка кодує один поліпептид, 
самовідтворюється й передається від батьків до нащадків, має свій 
локус на хромосомній картці.
ГеНеЗ, у, ч. — genesis, is, f. — походження, зародження, виникнення.
ГеНіталіЇ, ій, мн. — див. ОрГаНи СтатеВі
ГеНітОПлаСтика, и, ж. — genitoplastica, ae, f. — операція: пластика 
статевих органів.
ГеНкелЯ СПОСіБ — див. СПОСіБ ГеНкелЯ
ГеПатОЗ, у, ч. — hepatosis, is, f. — хвороба печінки з дистрофічними 
змінами паренхіми без вираженого запалення.

Г. ВаГітНиХ ЖирОВий — hepatosis gravidarum adiposa — рід-
кісна форма пізнього гестозу з бурхливим розвитком печінко-
вої недостатності й нефропатії; клінічно нагадує швидкоплин-
ний гепатит В з тяжким перебігом і високою летальністю.
Г. ВаГітНиХ ХОлеСтатичНий — hepatosis gravidarum 
cholestatica — доброякісна хвороба, патогенетично пов’язана 
з вагітністю й безпосереднім впливом прогестерону на ендо-
плазматичну сітку гепатоцитів; характеризується посиленням 
синтезу холестерину, накопиченням жовчі в гепатоцитах і жов-
чних канальцях без ознак запаленням й цитолізу; призводить 
до тривалого інтенсивного свербежу шкіри, інколи — до жов-
тяниці.

ГерМаФрОдит, а, ч. — hermaphroditus, i, m. — організм з ознаками 
обох статей.

ГеМатОПіОМетра ГерМаФрОдит
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ГерМаФрОдитиЗМ, у, ч. — син. дВОСтатеВіСть — 
hermaphroditismus, i, m; gynandromorphismus, i, m. — наявність в 
одному організмі ознак обох статей.

Г. НеСПраВЖНій — син. ПСеВдОГерМаФрОдитиЗМ — 
hermaphroditismus spurius; pseudohermaphroditismus, i, m. — 
гермафродитизм з наявністю в організмі статевих залоз однієї 
статі.
Г. СПраВЖНій — hermaphroditismus verus — гермафродитизм з 
наявністю в організмі статевих залоз обох статей.

ГерПеС, у, ч. — herpes, etis, m. — 1) хвороба, спричинена одноймен-
ним вірусом з везикулярною висипкою на шкірі чи слизових обо-
лонках; 2) будь-яка хвороба шкіри з ураженнями, які переміщу-
ються й поширюються (наприклад, герпес вагітних).

Г. ВаГітНиХ — herpes gestationis — везикульозний дерматоз 
нез’ясованого походження в іі-ііі триместрах вагітності й після 
пологів; характеризується дуже сверблячим поліморфним ви-
сипанням на шкірі живота, рідше кінцівок; минає без лікуван-
ня.
Г. ГеНітальНий — herpes genitalis; herpes progenitalis — гер-
пес статевих органів, спричинений людським герпесвірусом 2; 
передається статевим або контактним шляхом із генітальни-
ми виділеннями; везикулярне висипання обмежене; характе-
ризується гострозапальними проявами, варіантами клінічних 
ознак і тенденцією до рецидивного перебігу; може перебігати 
атипово або асоціюватися з іншими збудниками (цитомегало-
віруси, хламідії, мікоплазми тощо); герпес генітальний у вагіт-
ної може призвести до зараження плода під час пологів. 
Г. МеНСтрУальНий — herpes menstrualis — герпес із появою 
рецидивних герпетичних висипань під час менструації.

ГеСтаГеНи, ів, мн. — див. ЗаСОБи ГеСтаГеННі
ГеСтаційНий, а, е — gestativus, a, um. — пов’язаний із вагітністю.
ГеСтОЗ, у, ч. — син. тОкСикОЗ ВаГітНиХ — gestosis, is, f.; toxicosis 
pregnantium; toxicosis gestationalis; toxicosis gravidarum — гестоз, 
зумовлений вагітністю; розрізняють ранній і пізній гестоз.

Г. ПіЗНій — син. тОкСикОЗ ВаГітНиХ ПіЗНій — gestosis tarda; 
toxicosis pregnantium tarda; toxicosis gestationalis tarda; toxicosis 
gravidarum tarda — симптокомплекс, який виникає в другій по-
ловині вагітності (після 20-го, частіше 24-го тижня) і є проявом 
часткової або повної втрати плодоматеринської толерантності 
й розвитку імунологічних реакцій, подібних до кризи відтор-
гнення; характеризується нефропатією (набряки, протеїнурія, 

артеріальна гіпертензія) і жовтяницею (незначною чи помір-
ною).
Г. раННій — син. тОкСикОЗ ВаГітНиХ раННій — gestosis 
praecox; toxicosis pregnantium praecox; toxicosis gestationalis 
praecox; toxicosis gravidarum praecox — гестоз у перші міся-
ці вагітності; включає блювання вагітних, дерматоз, свербіж, 
слинотечу.

ГетерОМаСтіЯ, ї, ж. — heteromastia, ae, f. — 1) недорозвинення 
грудних залоз у жінок; 2) надмірний розвиток грудних залоз у чо-
ловіків.
ГетерОПаГ, а, ч. — heteropagus, i, m. — аномалія розвитку: асиме-
трично зрощені близнята, з яких плід-паразит прикріплюється в 
ділянці живота плода-автозита.
ГетерОСекСУальНіСть, ності, ж. — heterosexualitas, atis, f. —  
1) статевий потяг до особи іншої статі або статева орієнтація на 
неї; 2) наявність ознак, властивих для іншої статі.
ГетерОтОПіЯ, ї, ж. — heterotopia, ae, f.; ectopia, ae, f. — 1) зміщен-
ня, неправильне положення органа або частини тіла; 2) утворення 
тканин або частин органа в незвичному для них місці.

Г. еНдОМетріОЇдНа — див. еНдОМетріОЗ
Гила, и, ж. — див. ГриЖа
ГіГаНтиЗМ, у, ч. — син. МакрОСОМіЯ — gigantismus, i, m.; 
gigantosomia, ae, f.; macrosomia, ae, f. — надмірно високий зріст або 
величезні розміри окремих частин тіла.

Г. ПлОдОВий — див. МакрОСОМіЯ ФетальНа
ГіГіЄНа, и, ж. — hygiena, ae, f. — 1) наука про методи запобігання 
хворобам; наука про здоров’я та його збереження; 2) система прак-
тичних заходів для збереження здоров’я; санітарія.

Г. ВаГітНОСті — hygiena pregnantionis — розділ гігієни, який 
вивчає вплив вагітності на стан здоров’я жінки й практичні за-
ходи щодо забезпечення найкращих умов для розвитку плода.
Г. дітей і ПідліткіВ — hygiena infantium et adulescentium — 
розділ гігієни, що вивчає вплив оточення, умов навчання й ви-
ховання на організм дітей і підлітків.
Г. ЖіНки — hygiena feminae — розділ гігієни, що стосується 
збереження й зміцнення здоров’я жінки.
Г. ОСОБиСта — hygiena personalis — сукупність гігієнічних пра-
вил поведінки щодо збереження й зміцнення здоров’я, актив-
ного життя людини.
Г. СтатеВОГО ЖиттЯ — hygiena sexualis — розділ гігієни, що 
вивчає норми поведінки особи в період статевого життя й за-
ходи щодо збереження здоров’я.

ГерМаФрОдитиЗМ ГіГіЄНа
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Г. ХарчУВаННЯ — hygiena nutrimenti — розділ гігієни, що ви-
вчає якість харчових продуктів, вплив їх на організм людини, 
розробляє нормативи, вимоги й поради щодо їх застосування. 

Гідатида, и, ч. — hydatis, idis, f. — міхурова личинкова стадія ехі-
нокока Taenia echinococcus; кістоподібний утвір.

Г. МаткОВОЇ трУБи — hydatis tubae uterinae — численні дрібні 
кісти в дистальній частині маткової труби, вистелені кубічним 
або циліндричним епітелієм.

ГідраМНіОН, у, ч. — див. БаГатОВОддЯ
ГідреМіЯ, ї, ж. — син. аНеМіЯ НеСПраВЖНЯ — hydraemia, ae, f.; 
haemodilutio, onis, f. — підвищений вміст води в крові, розрідження 
крові.

Г. ВаГітНиХ — див. ГіПерПлаЗМіЯ ВаГітНиХ
ГідрОаерОПерітОНеУМ, у, ч. — hydroaëroperitoneum, i, n. — скуп-
чення рідини й газу в черевній порожнині.
ГідрОаНеНцеФаліЯ, ї, ж. — hydroanencephalia, ae, f. — аномалія 
розвитку: головний мозок у вигляді тонкого шару мозкової ткани-
ни навколо порожнини зі спинномозковою рідиною.
ГідрОеНцеФаліЯ, ї, ж. — hydroencephalia, ae. f. — спинномозкова 
рідина в порожнині черепа замість атрофованих півкуль великого 
мозку.
ГідрОкОльПОС, у, ч. — hydrocolpos, i, m. — накопичення водянис-
тої рідини в піхві.
ГідрОМеНіНГОцелЄ, невідм., с. — hydromeningocele, es, f. — череп-
но-мозкова грижа; мішок зі шкіри й оболонок головного мозку зі 
спинномозковою рідиною.
ГідрОМетрОкОльПОС, у, ч. — hydrometrocolpos, i, m. — накопичен-
ня серозної рідини у піхві й порожнині матки.
ГідрОНеФрОЗ, у, ч. — син. УрОНеФрОЗ — hydronephrosis, is, f.; 
uronephrosis, is, f. — розширення порожнистої системи нирки (мис-
ки і чашечок) з атрофією її паренхіми й скупченням рідини внаслі-
док порушення відтікання сечі.

Г. ВаГітНиХ — hydronephrosis gravidarum — гідронефроз, спри-
чинений тиском на сечовід збільшеної матки під час вагітності.

ГідрОСальПіНкС, у, ч. — див. ВОдЯНка МаткОВОЇ трУБи
ГідрОСПерМіЯ, ї, ж. — hydrospermia, ae, f. — азооспермія з надлиш-
ком рідини в спермі.
ГідрОтУБаціЯ, ї, ж. — hydrotubatio, onis, f. — уведення водного роз-
чину солі або ліків у маткову трубу з діагностичною чи лікуваль-
ною метою.
ГідрОцеФаліЯ, ї, ж. — син. ВОдЯНка ГОлОВНОГО МОЗкУ — 

hydrocephalia, ae., f. — надлишкове скупчення спинномозкової 
рідини в порожнині черепа (під павутинною оболонкою і/або в 
бокових шлуночках головного мозку); характеризується підви-
щенням внутрішньочерепного тиску через порушення ліквороди-
наміки, збільшенням обводу голови, у немовлят — розходженням 
швів кісток черепа й збільшенням розмірів тім’ячок, розширенням 
поверхневих вен голови; може бути природженою або набутою, го-
строю чи хронічною, призводить до деменції, судом тощо.
ГікСа ПОВОрОт — див. ПОВОрОт ГікСа
ГіМеН, а, ч. — див. ПеретиНка діВОча
ГіМеНОраФіЯ, ї, ж. — hymenorrhaphia, ae, f. — гінекологічна опера-
ція: зшивання дівочої перетинки.
ГіМеНОтОМіЯ, ї, ж. — hymenotomia, ae, f. — гінекологічна операція 
— розтин дівочої перетинки.
ГіНаНдер, а, ч. — gynander, dri, m. — 1) жіночий псевдогермаф-
родит; 2) особа жіночої статі з ознаками маскулінізації (заріст на 
лиці, вузький таз тощо).
ГіНаНдріЯ, ї, ж. — gynandria, ae, f.; gynandrismus, i, m. — гермафро-
дитизм із наявністю лише жіночих статевих залоз у чоловіків.
ГіНаНдрОМОрФіЗМ, у, ч. — див. ГерМаФрОдитиЗМ
ГіНаНтрОП, а, ч. — gynanthropus, i, m. — псевдогермафродит із жі-
ночими статевими залозами.
ГіНатреЗіЯ, ї, ж. — gynatresia, ae, f. — атрезія природного отвору 
внутрішніх статевих органів жінки (піхви, матки, маткових труб).
ГіНекОГраФіЯ, ї, ж. — gynaecographia, ae, f. — рентгенологічне до-
слідження внутрішніх статевих органів жінки після уведення газу 
в черевну й контрастної речовини в порожнину матки.
ГіНекОлОГ, а, ч. — gynaecologus, i, m. — фахівець із гінекології.
ГіНекОлОГіЯ, ї, ж. — gynaecologia, ae, f. — наука про фізіологію й 
патологію жіночих статевих органів, лікування та профілактику їх 
хвороб.
ГіПераНдрОГеНіЯ — hyperandrogenia, ae, f — поширена ендокри-
нопатія у жінок, спричинена надмірною продукцією андрогенів 
яєчниками та/або наднирниками чи підвищення локальної тка-
нинної чутливості до циркулюючих андрогенів; до частих та ха-
рактерних проявів належать дерматопатії (акне, алопеція, себорея 
та гірсутизм) і синдром полікістозних яєчників; також може про-
являтись порушенням репродуктивної функції жінки, такими як 
розлади овуляції, безпліддя та невиношування вагітності.
ГіПераНтеФлекСіЯ, ї, ж. — hyperanteflexio, onis, f. — надмірний 
згин допереду.

Гідатида ГіПераНтеФлекСіЯ
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Г. Матки — hyperanteflexio uteri — надмірний загин матки до-
переду з утворенням гострого кута між її тілом і шийкою.

ГіПераФрОдиЗіЯ, ї, ж. — див. ерОтОМаНіЯ
ГіПерВОлеМіЯ, ї, ж. — див. ПлетОра
ГіПерГалактіЯ, ї, ж. — hypergalactia, ae, f. — надлишкова секреція 
молока.
ГіПерГеНіталіЗМ, у,ч. — див. ГіПерГОНадиЗМ
ГіПерГОНадиЗМ, у, ч. — син. ГіПерГеНіталіЗМ — hypergonadismus, 
i, m. — надмірна активність статевих залоз; характеризується пе-
редчасним статевим дозріванням, порушенням фізичного й пси-
хічного розвитку.
ГіПердиНаМіЯ, ї, ж. — hyperdynamia, ae, f. — 1) найвище напру-
ження організму; 2) надмірна сила.

Г. Матки — hyperdynamia uteri — надмірне скорочення матки 
під час переймів.

ГіПереСтрОГеНіЗМ, у, ч. — hyperoestrogenismus, i, m. — абсолютне 
або відносне (стосовно до рівня прогестерону) підвищення рівня 
естрогенів в організмі.
ГіПеркОаГУлЯціЯ, ї, ж. — hypercoagulatio, onis, f. — підвищене зсі-
дання крові.
ГіПерлактаціЯ, ї, ж. — hyperlactatio, onis, f. — збільшення виділен-
ня молока або продовження тривалості латації.
ГіПерМеНОреЯ, ї, ж. — син. МеНОраГіЯ — hypermenorrhoea, ae, f.; 
epimenorrhagia, ae, f.; epimenorrhoea, ae, f. — збільшена крововтра-
ти під час менструації за нормальної її тривалості й циклічності.
ГіПерОВариЗМ, у, ч. — hyperovarismus, i, m. — стан, спричинений 
надмірною передчасною секрецію яєчників; призводить до перед-
часного статевого дозрівання дівчаток.
ГіПерПлаЗіЯ, ї, ж. — hyperplasia, ae, f. — надмірне збільшення клі-
тинних елементів; збільшення об’єму тканин через розмноження її 
клітинних елементів з нормальною структурою.

Г. еНдОМетріЯ — hyperplasia endometrii — доброякісна па-
тологія слизової оболонки матки, яка характеризується про-
гресуванням клініко-морфологічних проявів від простої та 
комплексної гіперплазії до атипових передракових станів ен-
дометрія і розвивається на тлі абсолютної та відносної гіпере-
строгенії. 

ГіПерПлаЗMіЯ, ї, ж. — hyperplasmia, ae, f. — збільшення об’єму 
плазми крові.

Г. ВаГітНиХ — син. аНеМіЯ ВаГітНиХ ФіЗіОлОГічНа, Гідре-
МіЯ ВаГітНиХ — hyperplasmia pregnantium; hyperplasmia 

gravidarum — фізіологічний стан, у разі якого виникає відносна 
анемія, зумовлена збільшенням об’єму плазми через порушен-
ня водно-сольового обміну й кровотворення під час вагітності.

ГіПерПОліМеНОреЯ, ї, ж. — hyperpolymenorrhoea, ae, f. — менстру-
ація зі значною втратою крові й тривалістю понад 6-7 днів.
ГіПерПрОлактиНеМіЯ, ї, ж. — hyperprolactinaemia, ae, f. — надли-
шок пролактину в крові.
ГіПерСаліВаціЯ, ї, ж. — див. СлиНОтеча
ГіПерСекСУальНіСть, ності, ж. — hypersexualitas, atis, f. — підви-
щений статевий потяг.
ГіПертекОЗ, у, ч. — hyperthecosis, is, f. — гіперплазія з надмірною 
лютеїнізацією клітин внутрішнього шару строми яєчника й вну-
трішньої оболонки теки фолікула; супроводжується гірсутизмом, 
аменореєю.
ГіПОВОлеМіЯ, ї, ж. — див. ОліГеМіЯ
ГіПОГалактіЯ, ї, ж. — hypogalactia, ae, f. — недостатнє утворення 
після пологів молока; знижена лактація.
ГіПОГеНіталіЗМ, у, ч. — див. ГіПОГОНадиЗМ
ГіПОГОНадиЗМ, у, ч. — син. ГіПОГеНіталіЗМ — hypogonadismus, 
i, m.; hypogonadia, ae, f. — стан, зумовлений зниженою секрецією 
статевих гормонів; характеризується недорозвиненням статевих 
органів і вторинних статевих ознак, сповільненим ростом.
ГіПОеСтрОГеНеМіЯ, ї, ж. — hypooestrogenaemia, ae, f. — зменшена 
кількість естрогенів у крові.
ГіПОкСіЯ, ї, ж. — син. НедОСтатНіСть киСНеВа — hypoxia, ae, f.; 
suboxydatio, onis, f. — стан, зумовлений недостатнім постачанням 
тканин організму киснем або порушенням його засвоєння.

Г. ФетальНа — hypoxia fetalis — гіпоксія плода внаслідок по-
рушення матково-плацентарного кровообігу в разі патології 
вагітності (відшарування плаценти, випадіння пуповини, пре-
еклампсія) і плода, захворювання матері, ятрогенії (наприклад, 
ускладнення анестезії) тощо.

ГіПОМеНОреЯ, ї, ж. — hypomenorrhoea, ae, f. — менструація зі змен-
шеним виділенням крові.
ГіПООВариЗМ, у, ч. — hypoovarismus, i., m.; hypoovaria, ae, f. — зни-
жена ендокринна функція яєчників.
ГіПООліГОМеНОреЯ, ї, ж. — hypooligomenorrhoea, ae, f. — мен-
струація зі скороченням тривалості до 1-2 днів і зменшенням 
кров’янистих виділень за збереження нормального циклу.
ГіПОПлаЗіЯ, ї, ж. — hypoplasia, ae, f. — недорозвинення тканини, 
органа, частини тіла або цілого організму.

ГіПераФрОдиЗіЯ ГіПОПлаЗіЯ
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Г. Матки — hypoplasia uteri — природжене зменшення величи-
ни і маси матки.

ГіПОСПадіЯ, ї, ж. — hypospadia, ae, f. — аномалія розвитку: від-
сутність дистальної частини сечівника; зовнішнє вічко його від-
кривається на нижній поверхні статевого члена, промежині або в 
калитці.

Г. ЖіНОча — hypospadia feminea — аномалія розвитку: дефект 
задньої стінки сечівника й передньої стінки піхви, унаслідок 
якого зовнішнє вічко сечівника відкривається в піхву.

ГіПОСПерМіЯ, ї, ж. — див. ОліГОСПерМіЯ
ГіПОтрОФіЯ, ї, ж. — hypotrophia, ae., f. — 1) недостатнє живлення; 
2) порушення фізичного розвитку за рахунок зменшення фактич-
ної маси тіла порівняно з належною; хронічний розлад живлення 
з розвитком виснаження у дітей віком до 2 років; виділяють гіпо-
трофію і, іі і ііі ступенів або легку, середньої тяжкості і тяжку.

Г. ПрирОдЖеНа — hypotrophia congenita — гіпотрофія, зумов-
лена дією несприятливих чинників на плід під час вагітності 
або пологів; визначається за коефіцієнтом ріст/маса на момент 
народження дитини.

ГіПОФертильНіСть, ності, ж. — hypofertilitas, atis, f. — знижена 
здатність до відтворення (репродукції).
ГірСУтиЗМ, у, ч. — hirsutismus, i, m. — чоловічий тип росту волосся 
в жінок.
ГіСтеральГіЯ, ї, ж. — син ГіСтерОдиНіЯ — hysteralgia, ае, f.; 
hysterodynia, ае, f. — біль у матці. 
ГіСтератреЗіЯ, ї, ж. — hysteratresia, ае., f. — відсутність або закрит-
тя входу до матки. 
ГіСтеректОМіЯ, ї, ж. — син. екСтирПаціЯ Матки — hysterectomia, 
ae, f. — видалення матки (тіла і шийки матки).

Г. аБдОМіНальНа — hysterectomia abdominalis — акушерська 
операція: видалення матки через розтин у передній черевній 
стінці.
Г. ВаГіНальНа — hysterectomia vaginalis — акушерська опера-
ція: видалення матки через піхву.
Г. кеСареВа — син. ОПераціЯ ПОррО — hysterectomia caesarea 
— акушерська операція: видалення матки після кесаревого 
розтину. 
Г. ПОВНа — hysterectomia completa; hysterectomia totalis — гіс-
теректомія, у разі якої видаляють матку разом із шийкою.
Г. радикальНа — hysterectomia radicalis — гістеректомія, у 
разі якої видаляють матку з шийкою й придатками, тазові лім-
фатичні вузли, прилеглі до матки тканини й піхву.

Г. СУБтОтальНа — hysterectomia subtotalis — гістеректомія, 
у разі якої видаляють матку, залишаючи її шийку; ампутація 
матки.

ГіСтерОГраФ, а, ч. — син. ГіСтерОдиНаМОГраФ — hysterographus, 
i, m. — апарат для дослідження скоротливої діяльності матки під 
час пологів.
ГіСтерОГраФіЯ, ї, ж. — див. МетрОГраФіЯ
ГіСтерОдиНаМОГраФ, а, ч. — див. ГіСтерОГраФ
ГіСтерОклейЗ, у, ч. — hysterocleisis, is, f. — операція: закриття ві-
чка матки. 
ГіСтерОкОльПектОМіЯ, і, ж. — hysterocolpectomia, ае, f. — опера-
ція: видалення матки й піхви.
ГіСтерОліЗ, у, ч. — hysterolysis, is, f. — операція: відокремлення 
матки від її придатків або зрощень; звільнення матки від спайок. 
ГіСтерОліт, а, ч. — hysterolithus, і, m. — щільний утвір із солей та 
колоїдних речовин у матці.
ГіСтерОМетр, а, ч. — hysterometer, tri, m. — зонд для вимірювання 
розмірів порожнини матки.
ГіСтерОМетріЯ, ї. ж. — hysterometria, ае, f. — вимірювання розмі-
рів порожнини матки.
ГіСтерОМіОтОНіЯ, і, ж. — hysteromyotonia, ае, f. — операція: роз-
тин матки.
ГіСтерОПатіЯ, ї, ж. — hysteropathia, ае, f. — хворобливий стан мат-
ки.
ГіСтерОПекСіЯ, ї, ж. — hysteropexia, ае, f.; uterofixatio, onis, f. — опе-
рація: фіксування зміщеної або надмірно рухомої матки; розрізня-
ють абдомінальну й вагінальну гістеропексію.
ГіСтерОПтОЗ, у, ч. — див. ОПУЩеННЯ Матки.
ГіСтерОраФіЯ, ї, ж. — hysterorrhaphia, ае, f. — операція: накладан-
ня швів на матку в разі розриву її стінки або пришивання матки до 
черевної стінки чи піхви.
ГіСтерОрекСиС, у, ч. — див. рОЗриВ Матки
ГіСтерОСальПіНГОГраФ, а, ч. — hysterosalpingographus, і, m. — 
апарат для рентгенографії порожнини матки і маткових труб після 
уведення контрастної речовини.
ГіСтерОСальПіНГОГраФіЯ, ї, ж. — див. МетрОСальПіНГОГраФіЯ
ГіСтерОСальПіНГОектОМіЯ, ї, ж. — hysterosalpingectomia, ае, f. — 
видалення матки та її труб.
ГіСтерОСальПіНГООВаріОектОМіЯ, і, ж. — hystero salpingo-
ovariectomia, ае, f. — операція: видалення матки, маткових труб та 
яєчників. 
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ГіСтерОСальПіНГОСтОМіЯ, ї, ж. — hysterosalpingostomia, ае, f. — 
операція: створення анастомозу між маткою й дистальною части-
ною маткової труби.
ГіСтерОСкОП, а, ч. — hysteroscopium, і, n. — ендоскоп для огляду 
каналу шийки й порожнини матки.
ГіСтерОСкОПіЯ, ї, ж. — hysteroscopia, ае, f. — огляд порожнини 
матки за допомогою ендоскопа з метою діагностики та проведен-
ня лікувальних хірургічних втручань при різних видах внутріш-
ньоматкової патології.
ГіСтерОтОМ1Я, ї, ж. — син. МетрОтОМіЯ — hysterotomia, ае, f.; 
metrotomia, ae, f. — операція: розтин стінки матки. 
ГіСтерОтОНОМетрОГраФ, а, ч. — hysterotonometrographus, і, m. 
— апарат для вимірювання й графічної реєстрації змін тиску в по-
рожнині матки. 
ГіСтерОтУБатОр, а, ч. — hysterotubator, oris, m. — апарат для уве-
дення в порожнину матки й маткових труб лікарських рідин і газів.
ГіСтерОФОр, а, ч. — hysterophorus, і, m. — апарат для підтримання 
опущеної матки в нормальному положенні в разі її випадання.
ГіСтерОцелЄ, невідм., с. — син. ГриЖа Матки — hysterocele, es, 
f. — опущена матка в грижовому мішку. 
ГіСтерОциСтОклейЗиС, у, ч. — hysterocystocleisis, is, f. — опера-
ція: поворот і пришивання шийки матки до стінки сечового міхура 
в разі міхурово-маткової або матково-сечовідної нориці.
ГіСтОГОрМОНи, ів, мн. — див. ГОрМОНи ткаНиННі
ГлОБУлі, буль, мн. — див. кУльки ПіХВОВі
ГНилОГНОЄкріВ’Я, с, я. — див. СеПтикОПіЄМіЯ
ГНилОкріВ’Я, я, с. — див. СеПтицеМіЯ
ГНій, гною, ч. — pus, puris, n. — каламутний, часто густий жовто-зе-
ленуватий ексудат з неприємним запахом, багатий на білок, лейко-
цити, бактерії і змертвілу тканину; утворюється в процесі гнійного 
запалення.
ГНОЄкріВ’Я, я, с. — див. ПіЄМіЯ
ГНОйОВик, а, ч. — див. ГНОЯк
ГНОЯк, а, ч. — син. НариВ, ГНОйОВик, аБСцеС — abscessus, us, m. 
— місцеве обмежене скупчення гною в тканині.

Г. дУГлаСа — див. ГНОЯк ЗаМаткОВий
Г. ЗаМаткОВий — син. ГНОЯк дУГлаСа — abscessus 
retrouterinus — гнояк у прямокишечно-матковій заглибині 
(просторі дугласа).
Г. ретрОМаМарНий — abscessus retromammarius — гнояк у 
разі глибокої форми гнійного маститу, розміщений за паренхі-
мою грудної залози.

ГОдиННик, а, ч. — horologium, і, n. — прилад для вимірювання часу 
протягом доби.

Г. акУШерСький — horologium obstetricum — пристосуван-
ня у вигляді календаря для визначення дати пологів, від-
пустки до і після них.

Г. БіОлОГічНий — horologium biologicum — система фізіоло-
гічних механізмів для забезпечення ритмічності біологіч-
них процесів в організмі. 

ГОдУВальНицЯ, і, ж. — nutrix, icis, f. — 1) жінка, що годує грудьми 
дитину; 2) жінка, що утримує кого-небудь; 3) жінка, що годує й до-
глядає кого-небудь або готує їжу.
ГОдУВаННЯ, я, с. — alimentatio, onis, f.; alitura, ae, f.; nutritio, onis, f. 
— давання кому-небудь їжі.

Г. ГрУдНе — lactatio, onis, f. — 1) вигодовування грудьми ди-
тини перших двох років життя; 2) вигодовування немовля-
ти материнським або донорським грудним молоком.

Г. чEреЗ ЗОНд — alimentatio cum cathetr — уведення їжі хво-
рому через зонд до шлунка.

Г. ШтУчНе — alimentatio artificialis — годування, у разі якого 
дитина не отримує грудного молока.

ГОдУВати, ую, уєш, недок. — alo, alui, al(i)tum, ere; nutrio, ivi, itum, 
ire; nutrico, atum, are; lacto, avi, atum, are. — давати кому-небудь їжу; 
давати дитині грудь.
ГОлОВка, и, ж. — caput, itis, n. — в анатомії: 1) закруглене стовщен-
ня кінцевої частини тіла, органа або утвору; 2) невелике підвищен-
ня на кістці, яким вона з’єднується з іншою кісткою.

Г. клітОра — glans clitoridis — передній кінець клітора між 
ніжками малих соромітних губ.

Г. СПерМатОЗОЇда — caput spermatozi — овальний передній 
виступ сперматозоїда, що містить чоловічий пронуклеус, 
оточений акросомою.

Г. СтатеВОГО члеНа — glans penis — конусоподібне стов-
щення губчастого тіла статевого члена.

ГОМОСекСУаліЗМ, у, ч. — homosexualismus, i, m. — сексуальний по-
тяг до осіб своєї статі.
ГОНада, и, ж. — gonas, adis, f. — статева залоза; виробляє гамети.
ГОНадарХе, невідм., с. — gonadarche, es, f. — початок функціону-
вання статевих залоз.
ГОНадектОМіЯ, ї, ж. — див. каСтраціЯ
ГОНадНий, а, е. — gonadаlis, е. — стосовно до статевої залози.
ГОНадОБлаСтОМа, и, ж. — gonadoblastoma, atis, n. — рідкісна до-
броякісна пухлина переважно недорозвинених статевих залоз, яка 
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складається з усіх елементів гонад; часто пов’язана з аномальним 
хромосомним каріотипом; може переродитися в дисгерміному або 
іншу злоякісну пухлину. 
ГОНадОГеНеЗ, у, ч. — gonadogenesis, is, f. — процес розвитку гонад 
(яєчників або яєчок) у плода. 
ГОНадОліБериН, у, ч. — gonadoliberinum, і, n. — гормон гіпотала-
муса, який сприяє виділенню гонадотропіну.
ГОНадОПатіЯ, ї, ж. — gonadopathia, ае, f. — хворобливий стан го-
над. 
ГОНадОтОкСиН, у, ч. — gonadotoxinum, і, n. — речовина, що ток-
сично діє на гонади.
ГОНадОтОкСичНий, а, е — gonadotoxicus, а, um. — який токсично 
впливає на гонади. 
ГОНадОтОкСичНіСть, ності, ж. — gonadotoxitas, atis, f. — 1) сту-
пінь токсичного впливу певного чинника (опромінення, хімічна 
речовина, ліки тощо) на статеві залози; 2) здатність речовини 
отруйно діяти на гонади.
ГОНадОтрОПіН, у, ч. — син. ГОрМОН ГОНадОтрОПНий — 
gonadotropinum, і, n.; hormonum gonadotropicum — гормон пере-
дньої частки гіпофіза, що посилює розвиток і функціонування ста-
тевих залоз (фолітропін і лютропін).

Г. ХОріОНічНий — gonadotropinum chorionicum — глікопептид-
ний гормон плаценти, що утворюється синтиціальними кліти-
нами трофобласта плаценти; складається з α- й β-субодиниць; 
посилює виділення естрогенів й прогестерону в яєчниках, за-
побігає відшаруванню зародка, чинить антиалергічну дію; ви-
являється в сечі через кілька днів після запліднення (тест на 
вагітність).

ГОНадОтрОПНий, а, е — gonadotropicus, a, um. — який стимулює 
гонади (стосовно до гормонів передньої частки гіпофіза).
ГОНадОтрОПНіСть, ності, ж. — gonadotropitas, atis, f. — здатність 
речовини впливати на функцію статевих залоз.
ГОНОБлеНОреЯ, ї, ж. — gonoblennorrhoea, ае, f. — гонорейний 
кон’юнктивіт.
ГОНОВакциНа, и, ж. — gonovaccinum, і, n. — препарат з убитих го-
нококів для діагностики й лікування хронічної гонореї.
ГОНОкОк, а, ч. — gonococcus, і, m. — бактерії роду Neisseria, що міс-
тить понад 20 видів (напр., N. canis, N. gonorrhoeae, N. meningitides, 
N. sicca та ін.); грамнегативний диплокок бобоподібної форми; 
розміщується парами, прилягаючи один до одного ввігнутою сто-
роною (розміром 1,25-1,0 х 0,7-0,8 мкм); збудник гонореї, переда-

ється статевим шляхом, рідше — через предмети побуту (білизна, 
рушник).
ГОНОкОкцеМіЯ, ї, ж. — gonococcaemia, ае, f. — наявність гонококів 
у крові.
ГОНОНеФрОтОМ, а, ч. — gononephrotomus, і, m. — частина мезо-
дерми, з якої розвививаються репродуктивні й екскреторні органи 
зародка.
ГОНОПіЄМіЯ, ї, ж. — gonopyaemia, ае, f. — гонококовий сепсис із 
розвитком метастатичних гнояків в органах.

ГОНОрейНий, а, е — gonorrhoicus, a, um. — стосовно до гонореї.
ГОНОреЯ, ї, ж. — син. триПер — gonorrhoea, ае, f. — венерич-
на хвороба сечових і статевих органів, спричинена Neisseria 
gonorrhoeae; характеризується гнійним уретритом, у немовлят 
— кон’юнктивітом тощо; у жінок — переважно безсимптомна, але 
може спричиняти гнійний сальпінгіт, оофорит та ін.; бактеріємія 
призводить до ураження шкіри, артриту, рідко — менінгіту чи ен-
докардиту.
ГОНОСеПтицеМіЯ, ї, ж. — gonosepticaemia, ае, f. — гонококовий 
сепсис без метастазів.
ГОНОСОМа, и, ж. — див. ХрОМОСОМа СтатеВа
ГОНОтОкСиН, у, ч. — gonotoximum, і, n. — ендотоксин гонокока, 
який призводить до запального процесу й загальної інтоксикації.
ГОНОтОМ, а, ч. — gonotomus, і, m. — частина мезодерми, з якої роз-
виваются репродуктивні органи зародка. 
ГОНОХОриЗМ, у, ч. — gonochorismus, і, m. — диференціювання го-
над залежно від статі й нормальний розвиток репродуктивних ор-
ганів.
ГОНОцит 1, а, ч. — син. клітиНа СтатеВа ПерВиННа — gonocytus, 
і, m. — первинна статева клітина екстрагонадного походження, що 
переміщується в зачаток статевої залози, де відбувається її розви-
ток. 
ГОНОцит 2, а, ч. — gonоcytus, і, m. — вторинна клітина, що утворює 
гамети.
ГОНОцитОМа, и, ж. — gonocytoma, atis, n. — злоякісна пухлина, що 
розвивається з гоноцитів.
ГОрБОк, бка, ч. — tuberculum, i, n. — в анатомії: невелике підви-
щення на кістці або іншому органі.

Г. ЗаПлідНеННЯ — див. ГОрБОк ЯйцеВий
Г. лОБкОВий — teberculum pubicum — виступ на передньо-
присередньому кінці гребеня верхньої гілки лобкової кістки.
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Г. СтатеВий — tuberculum genitale — зачаток головки статево-
го члена в зародків чоловічої статі або клітора в зародків жіно-
чої статі у формі підвищення, розміщеного на черевному боці 
клоаки.
Г. ЯйцеВий — син. ГОрБОк ЗаПлідНеННЯ — cumulus oophorus; 
cumulus ovaricus — цитоплазматичний випин яйцеклітини в 
місці проникнення сперматозоїда.

ГОрМОН, у, ч. — hormonum, i, n. — високоактивна речовина, що ви-
діляється залозами внутрішньої секреції й впливає на дію інших 
органів і тканин.

Г. адреНОкОртикОтрОПНий — див. кОртикОтрОПіН
Г. аНтидіУретичНий — див. ВаЗОПреСиН
Г. ГіПОталаМічНий — див. ФактОр ГіПОталаМічНий
Г. ГОНадОтрОПНий — див. ГОНадОтрОПіН
Г. лактОГеННий — див. ПрОлактиН
Г. ліПОтрОПНий — hormonum lipotropicum — гормон серед-
ньої частки гіпофіза, який посилює метаболізм ліпідів.
Г. лЮтеЇНіЗУВальНий — див. лЮтрОПіН
Г. МелаНОтрОПНий — hormonum melanotropicum — гормон 
середньої частки гіпофіза; стимулює утворення меланіну й ре-
гулює пігментацію шкіри.
Г. МелаНОцитОСтиМУлЮВальНий — див. МелаНОтрОПіН
Г. ПаратирОЇдНий — див. ПаратГОрМОН
Г. рОСтУ — див. СОМатОтрОПіН
Г. тирОСтиМУлЮВальНий — див. тирОтрОПіН
Г. ФОлікУлОСтиМУлЮВальНий — див. ФОлітрОПіН
Г.ХОріОНічНий лактОСОМатОтрОПНий — див. лактОГеН 
лЮдСький ПлацеНтНий

ГОрМОНи аНаБОлічНі — hormona anabolica — гормони, які стиму-
люють синтез білка в організмі.

Г. аНдрОГеННі — див. аНдрОГеНи
Г. БілкОВО-ПеПтидНі — hormona proteino-peptica — гормони, 
що за хімічною структурою є білками або пептидами.
Г. ГіПОФіЗа трОПНі — син. ГОрОМОНи криНОтрОПНі — 
hormona hypophysis tropica — гормони передньої частки гіпо-
фіза, що вибірково діють на інші ендокринні залози.
Г. ГлЮкОкОртикОЇдНі — див. ГлЮкОкОртикОЇди
Г. еСтрОГеННі — див. еСтрОГеНи
Г. криНОтрОПНі — див. ГОрМОНи ГіПОФіЗа трОПНі
Г.МіНералОкОртикОЇдНі — див. МіНералОкОртикОЇди

Г. ОВаріальНі — hormona ovarialia — гормони яєчника, які ді-
ють на морфогенез і функцію жіночої статевої системи.
Г. риліЗиНГОВі — син. риліЗиНГ-ФактОр — hormona relega — 
гормони, які виробляються в одній залозі й стимулюють виді-
лення гормонів інших залоз (наприклад, гормони гіпоталаму-
са, що діють на аденогіпофіз).
Г. СтатеВі — hormona sexualia — гормони, що впливають на 
розвиток статевих ознак і статеву функцію.
Г. СтатеВі ЖіНОчі — див. еСтрОГеНи
Г. СтатеВі чОлОВічі — див. аНдрОГеНи
Г. СтерОЇдНі — hormona steroida — гормони, похідні циклопен-
танопергідрофенантрену; утворюються статевими й наднир-
ковими залозами, плацентою; включають прогестагени, глю-
ко- й мінералокортикоїди, андро- й гестагени, що зв’язуються 
зі специфічними рецепторами.
Г. тирОЇдНі — hormona thyroidea — гормони, що утворюються 
щитоподібною залозою (тироксин, трийодтиронін і кальцито-
нін).
Г. ткаНиННі — син. ГіСтОГОрМОНи — hormona textualia; 
histohormona, orum, n./pl. — гормони й гормоноподібні речо-
вини, що утворюються різними клітинами поза ендокринними 
залозами, беруть участь у регуляції різних функцій організму й 
диференціації клітин.
Г. ШлУНкОВО-киШкОВі — hormona gastrointestinalia — гормо-
ни-поліпептиди, які виробляються спеціалізованими клітина-
ми слизової оболонки шлунка і кишок.

ГОрМОНОтераПіЯ, ї, ж. — hormonotherapia, ae, f. — застосування 
гормонів та їхніх аналогів у лікувальній практиці.
ГрааФіВ МіХУрець — див. ФОлікУл ЯЄчНика Зрілий
ГраВіМУН-теСт, у, ч. — gravimmunotestum, і n. — тест для визна-
чення ранніх термінів вагітності.
ГриЖа, ї, ж. — син. кила, Гила — hernia, ae, f. — випинання вну-
трішнього органа, його петлі або частини через отвір в анатоміч-
них структурах, під шкіру, між м’язами або у внутрішні порожнини 
й закутки.

Г. Матки — див. ГіСтерОцелЄ
ГрУдНицЯ, ї, ж. — див. МаСтит
ГУБи БлаСтОПОра — labia blastopori — краї бластопора, утворені 
клітинним матеріалом первинної смужки зародка.

Г. Великі СОрОМітНі — син. ГУБи СтатеВі Великі — labia 
majora pudendi — парні повздовжні складки шкіри, які обмеж-

ГОрМОН ГУБи БлаСтОПОра
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ують статеву щілину, з вираженою жировою клітковиною, по-
криті волоссям.
Г. Вічка Матки — labia ostii uteri; labia orificii externi uteri — 
валкоподібні підвищення, що обмежують вічко матки спереду 
і ззаду.
Г. Малі СОрОМітНі — син. ГУБи СтатеВі Малі — labia minora 
pudendi — складки шкіри, схожі на слизову оболонку, розта-
шовані медіально і паралельно щодо великих статевих губ, об-
межують присінок піхви.
Г. СтатеВі Великі — див. ГУБи Великі СОрОМітНі
Г. СтатеВі Малі — див. ГУБи Малі СОрОМітНі

д
даУНа ХВОрОБа — див. ХрОБа даУНа
дВійНЯта, нят, мн. — gemini, orum, m./pl.; gemelli, orum, m./pl. 
— два плоди від однієї вагітності, що одночасно розвиваються в 
матці.

д. ЗрОСлі — gemini adhaerentes — вада розвитку: однояйцеві 
двійнята без повного розділення плодів.

дВОаМНіОНальНий, а, е. — diamnioticus, a, um. — який має дві 
окремі амніональні порожнини або розвивається в них.
дВОСтатеВий, а, е. — син. БіСекСУальНий — bisexualis, e. — який 
має, поєднує в собі органи чоловічої і жіночої статі.
дВОСтатеВіСть, вості, ж. — див. ГерМаФрОдитиЗМ
дВОЯйцеВий, а, е. — binovularis, e; biovularis, e; bigerminalis, e. — 
який містить два яйця; який розвивається з двох яєць, яйцеклітин.
декаПітаціЯ, ї, ж. — decapitatio, onis, f. — 1) обезглавлювання; 
відтинання голови експериментальним тваринам; 2) вид емб-
ріотомії, за якої розтин плода навпіл проводиться в ділянці шиї;  
3) в акушерстві — плодоруйнівна операція (відокремлення голови 
від тулуба).
декСтрОВерСіЯ, ї, ж. — dextroversio, onis, f. — обертання вправо; 
нахил управо.

д. Матки — dextroversio uteri — відхилення тіла матки вправо, 
а її шийки вліво.

декСтрОПОЗиціЯ, ї, ж. — dextropositio, onis, f. — правобічне поло-
ження; зміщення вправо.

д. Матки — dextropositio uteri — зміщення матки вправо від 
серединної лінії таза.

дерМОЇд, а, ч. — кіСта дерМОЇдНа — dermoidum, i, n.; cystis 
dermoides — кіста з елементами ектодерми (рудименти сальні, по-
тові залози, волосся, кістки тощо); виникає в разі порушення емб-
ріогенезу.
дерМОЇдектОМіЯ, ї, ж. — dermoidectomia, ae, f. — операція: вида-
лення дермоїдної кісти.
деФеМіНіЗаціЯ, ї, ж. — defeminisatio, onis, f. — втрата вторинних 
жіночих статевих ознак.
деФлОраціЯ, ї, ж. — син. ОБеЗВіНчеННЯ — defloratio, onis, f. — по-
збавлення дівочості; порушення цілості дівочої перетинки.
децелераціЯ, ї, ж. — deceleratio, onis, f. — зменшення швидкості 
або темпу чого-небудь.

д. ПіЗНЯ — deceleratio serotina — тимчасове сповільнення 
швидкості серцебиття плода під час або після піку скорочення 
матки, спричинене гіпоксією.
д. раННЯ — deceleratio praematura — тимчасове сповільнення 
швидкості серцебиття плода на початку скорочення матки.

децидУальНий, а, е. — див. ВідПадНий
децидУЇт, у, ч. — deciduitis, idis, f. — запалення відпадної оболонки 
матки в разі ендометриту.
децидУОЗ, у, ч. — deciduosis, is, f. — розміщення відпадної тканини 
в ектопічному місці під час вагітності.
децидУОМа, и, ж. — deciduoma, atis, n. — пухлина з відпадними 
клітинами в матці.

д. ЗлОЯкіСНа — див. ХОріОкарциНОМа
диЗГалактіЯ, ї, ж. — dysgalactia, ae, f. — порушення секреції моло-
ка грудними залозами. 
диЗеМБріОГеНеЗіЯ, ї, ж. — dysembryogenesia, ae, f. — порушення 
ембріонального розвитку.
дилЯтаціЯ, ї, ж. — див. рОЗШиреННЯ
диМетріЯ, ї, ж. — dimetria, ae, f.; dihysteria, ae, f. — наявність подво-
єної матки.
диСГеНеЗіЯ ГОНад — dysgenesia gonadum; dysgenesis gonadum — 
порушення розвитку гонад у внутрішньоутробний період.

д. ГОНад 46, XY — dysgenesis gonadum 46, XY — форма чолові-
чого псевдогермафродитизму, у разі якої особи з жіночим фе-
нотипом мають каріотип 46, XY із зачатками гонад, статевим 
інфантилізмом і первинною аменореєю; існують спорадичні й 
спадкові Х-зчеплені форми.

диСГерМіНОМа, и, ж. — див. СеМіНОМа ЯЄчНика.

даУНа ХВОрОБа диСГерМіНОМа
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диСМеНОреЯ, ї, ж. — dysmenorrhoea, ae, f. — порушення перебігу 
менструації, що переважно супроводжується вираженим больовим 
синдромом, розлад менструації.
диСПареУНіЯ, ї, ж. — dyspareunia, ae, f. — 1) статевий розлад у жі-
нок: нездатність до статевого збудження та оргазму під час стате-
вого акту; 2) утруднений (болісний) коїтус.
диСПОЗиціЯ, ї, ж. — dispositio, onis, f. — розташування, розміщен-
ня, розподіл чого-небудь.

д. Матки — dispositio uteri — зміна положення матки в порож-
нині таза.

диССПерМіЯ, ї, ж. — dysspermia, ae, f. — порушення морфологічних 
і функціональних ознак сперматозоїдів; неповноцінна сперма.
диСтОціЯ, ї, ж. — dystocia, ae, f. — патологічні або тяжкі пологи.

д. ПлацеНтНа — dystocia placentalis — утруднене або затри-
мане відходження плаценти під час пологів.
д. ФетальНа — dystocia fetalis — тяжкі пологи, пов’язані з осо-
бливостями плода (розміри, позиція).
д. ШийкОВа — dystocia cervicalis — тяжкі пологи, пов’язані з 
механічними перешкодами в шийці матки.

диСтракціЯ, ї, ж. — distractio, onis, f. — 1) у хірургії: форсоване од-
номоментне або повільне поступове розтягнення ураженої ділян-
ки кінцівки; 2) розділення двох частин кістки після її поперечного 
розсікання.

д. Шийки Матки — distractio cervicis uteri — розтягнення ко-
лових м’язів шийки матки під час пологів.

диСтреС, у, ч. — distress-syndromum, і, n. — фізичні або психічні 
переживання, муки, страждання. 
диСтреС-СиНдрОМ реСПіратОрНий НОВОНарОдЖеНиХ — син. 
СиНдрОМ диХальНий диСтреСОВий НОВОНарОдЖеНиХ — 
distress-syndromum respiratorium neonatorum — хвороба гіаліно-
вих мембран переважно в недоношених новонароджених, спричи-
нена нестачею сурфактанту, призводить до резорбційного ателек-
тазу й порушення газообміну в легенях.
дитиНа, и, ж. — infans. antis, m./f. — 1) маленька дівчинка або ма-
ленький хлопчик; людина у віці від народження до 18 років життя; 
2) син або дочка незалежно від їхнього віку.

д. ГрУдНа — син. НеМОВлЯ — lactens, entis, m./f.; infans lactens 
— дитина першого року життя; дитина, яку годують грудьми.
д. дОНОШеНа — maturus, і, m.; infans matures — дитина, що на-
родилася після закінчення нормального терміну вагітності.

д. дОНОШеНа Зріла — infans tempestivus matures — дитина, 
що народилася вчасно, голосно кричить, активно ссе, добре 
утримує тепло, робить активні рухи, має нормальний м’язовий 
тонус і фізіологічні рефлекси.
д. дОНОШеНа НеЗріла — infans tempestivus immaturus — ди-
тина, що народилася вчасно, але з порушенням діяльності 
серцево-судинної, дихальної систем, печінки, терморегуляції, 
адаптаційних процесів.
д. НедОНОШеНа — син. НедОНОСОк — immaturus, і, m.; infans 
immaturus — передчасно народжена дитина; дитина, що на-
родилася від вагітності терміном менше ніж 37 повних тижнів 
(258 днів), рахуючи від першого дня останньої менструації.
д. ПереНОШеНа — postmaturus, і, m.; infans postmaturus — 
дитина, що народилася від переношеної вагітності (понад 42 
тиж.).

диХОріОННий, а, е. — dichorialis, e. — який має два окремі хоріони 
(про двозиготних близнюків).
дицеФал, а, ч. — dicephalus, i, m. — двоголовий плід.
дицеФаліЯ, ї, ж. — dicephalia, ae, f. — аномалія розвитку: наявність 
двох голів на розділеній верхній частині тулуба плода.
діаБет, у, ч. — diabetes, ae, m. — синдром хронічної гіперглікемії, 
зумовлений абсолютною чи відносною інсуліновою недостатніс-
тю, що призводить до порушення усіх видів метаболізму, уражен-
ня судин (ангіопатії), нервів (нейропатії), багатьох органів, тканин.

д. і тиПУ — див. діаБет цУкрОВий іНСУліНОЗалеЖНий
д. іі тиПУ — див. діаБет цУкрОВий іНСУліНОНеЗалеЖНий
д. ВаГітНиХ — diabetes gravidarum — хворобливий стан із по-
рушенням толерантності до глюкози, будь якого ступеню, яке 
виникло (або вперше виявлено) під час вагітності.
д. цУкрОВий — син. цУкрицЯ, ХВОрОБа цУкрОВа, цУкріВ-
НицЯ — diabetes mellitus — системне гетерогенне захворюван-
ня з порушенням вуглеводного, а надалі — усіх видів обміну 
речовин, ураженням усіх функціональних систем організму, 
ушкодженням дрібних (мікроангіопатії), середнього і велико-
го калібру (макроангіопатії) судин, розвитком раннього й по-
ширеного атеросклерозу; розрізняють діабет цукровий і типу 
з інсулінопенією й гіпоглікемією через абсолютну нестачу інсу-
ліну і діабет цукровий іі типу з гіперінсулінемією та інсуліно-
резистентністю.
д. цУкрОВий іНСУліНОЗалеЖНий — син. діаБет і тиПУ — 
diabetes mellitus insulinodependens — діабет, зумовлений абсо-

диСМеНОреЯ діаБет
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лютним дефіцитом інсуліну; характеризується раптовим по-
чатком і пожиттєвою залежністю від екзогенного інсуліну.
д. цУкрОВий іНСУліНОНеЗалеЖНий — син. діаБет іі тиПУ 
— diabetes mellitus insulinoindependens — цукровий діабет, зу-
мовлений відносним дефіцитом інсуліну; не потребує інсулі-
нотерапії; починається здебільшого поступово у віці понад 50 
років; зазвичай коригується дієтою й застосуванням перораль-
них гіпоглікемічних засобів.

діаМетр, а. ч. — diameter, tri, f. 1) відрізок прямої, що сполучає дві 
точки кола й проходить через його центр; 2) в анатомії: відстань 
між двома визначеними протилежними точками певного утвору 
(наприклад, таза, черепа).

д. акУШерСький кОН’ЮГОВаНий — diameter obstetrica 
conjugata — найменший передньозадній діаметр площини вхо-
ду в малий таз; безпосередньо пов’язаний із процесом пологів.
д. аНатОМічНО кОН’ЮГОВаНий — diameter anatomica 
conjugata — діаметр між двома визначеними протилежними 
точками площини входу в малий таз.
д. МіЖГреБіННий — син. ВідСтаНь МіЖГреБеНеВа — 
diameter intercristalis; distantia intercristata — найбільша від-
стань між зовнішніми краями клубових гребенів.
д. СаГітальНий — див. діаМетр СтрілОВий
д. СтрілОВий — син. діаМетр СаГітальНий — diameter 
sagittalis — відстань від надперенісся до зовнішнього потилич-
ного виступу.

діаСтаЗ, у, ч. — diastasis, is, f. — розділення, розходження тканин.
д. лОБкОВОГО СиМФіЗа — diastasis symphysis pubis — роз-
ходження лобкових кісток унаслідок ушкодження лобкового 
симфіза.
д. ПрЯМиХ М’ЯЗіВ ПередНьОЇ череВНОЇ СтіНки — diastasis 
musculorum rectorum parietis abdominalis anterioris — розхо-
дження прямих м’язів живота природженого чи набутого (під 
час вагітності) походження.

діатерМОекСциЗіЯ, ї, ж. — diathermoexcisio, onis, f. — видалення 
тканини або частини органа методом діатермокоагуляції.

д. Шийки Матки — diathermoexcisio cervicis uteri — біопсія 
шийки матки шляхом діатермокоагуляції за допомогою елек-
трода у формі петлі.

діатерМОкОаГУлЯтОр, а, ч. — diathermocoagulator, onis, m. — апа-
рат для проведення діатермокоагуляції.

діатерМОкОаГУлЯціЯ, ї, ж. — diathermocoagulacio, onis, f. — коагу-
ляція тканин методом діатермії.
діатерМОкОНіЗаціЯ, ї, ж. — diathermoconisatio, onis, f. — вирізан-
ня тканин к вигляді конуса за допомогою діатермокоагуляції спе-
ціальними електродами.

д. Шийки Матки — diathermoconisatio cervicis uteri — вирі-
зання шийки матки у вигляді конуса за допомогою діатермо-
коагуляції спеціальними електродами.

діВчиНа, и, ж. — virgo, inis, f. — молода статево дозріла особа жіно-
чої статі, що не мала статевих стосунків.
діВчиНка, и, ж. — puella, ae, f. — дитина жіночої статі.
ділЯНка, и, ж. — regio, onis, f.; area, ae, f.; sectio, onis, f. — 1) частина 
поверхні, площі чого-небудь; 2) галузь, сфера якої-небудь діяль-
ності.

д. ГіПОГаСтральНа — див. ділЯНка лОБкОВа
д. ГрУдНОЇ ЗалОЗи — regio mammaria — частина поверхні пе-
редньої стінки грудної клітки між ііі і Vіі ребрами, обмежена з 
боків передньою серединною й середньою пахвовими лініями.
д. криЖОВа — regio sacralis — ділянка, що відповідає межам 
крижів і включає присередні відділи лівої й правої сідниць.
д. лОБкОВа — син. ділЯНка ГіПОГаСтральНа, ділЯНка Під-
череВНа, ПідчереВ’Я — regio pubica; hypogastrium, i, n. — ді-
лянка живота між лінією, що з’єднує верхні передні клубові ості 
з верхнім краєм лобкового симфізу й лобковими кістками.
д. НадчереВНа — син. еПіГаСтрій, НадчереВ’Я — regio 
epigastrica; epigastrum, i, n. — ділянка живота, обмежена зверху 
діафрагмою, знизу — горизонтальною площиною, що прохо-
дить через пряму, яка з’єднує найнижчі точки Х ребер.
д. ПаХВиННа — син. ПаХ — regio inguinalis — парна ділянка 
передньобічної стінки живота, обмежена знизу й збоку пахвин-
ною складкою, зверху — лінією між клубовими остями, присе-
редньобічним краєм прямого м’яза живота.
д. ПаХОВа — regio axillaris — топографоанатомічна ділянка, 
що збігається з межами пахвової ямки.
д. ПідреБрОВа — син. ПідреБер’Я — regio hypochondriaca — 
парна ділянка на передньобічній стінці живота, обмежена 
зверху ребровою дугою, присередньо — бічним краєм прямого 
м’яза живота, знизу — горизонтальною лінією через найнижчу 
точку X ребра.

діаМетр ділЯНка
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д. ПідчереВНа — див. ділЯНка лОБкОВа
д. ПОПерекОВа — regio lumbalis — парна ділянка спини між XII 
ребром і клубовим гребенем, обмежена з боків задньою серед-
инною лінією й продовженням задньої пахвової лінії.
д. ПрОМеЖиННа — regio perinealis — ділянка, обмежена спе-
реду лобковими кістками, ззаду — куприком, з боків — сіднич-
ними горбами й крижовогорбовими зв’язками.
д. ПУПкОВа — regio umbilicalis — серединна ділянка живота 
між лінією, що з’єднує найнижчі точки хребта, і міжостьовою; 
обмежена з боків бічним краєм прямого м’яза живота.
д. СечОВО-СтатеВа — regio urogenitalis — передня частина 
промежини між нижніми гілками лобкових і сідничних кісток і 
лінією, що з’єднує сідничні горби.
д. СідНичНа — regio glutealis — ділянка нижньої кінцівки між 
проекцією на шкіру клубового гребеня й сідничною борозною, 
обмежена з боків лінією з’єднання передньої верхньої клубової 
ості з великим вертлюгом і середньою лінією.
д. СОрОМітНа — див. ВУльВа

дітОНарОдЖеННЯ, я,. с. — parturitio, onis, f.; procreatio liberorum — 
народження дітей.
дНО, дна, с. — fundus, і, m. — 1) основа чого-будь; 2) в анатомії: 
основа органа або нижня частина порожнистого органа, найбільш 
віддалена від його входу.

д. Матки — fundus uteri — верхня частина матки вище від 
отворів маткових труб.

дОліХОцеФаліЯ, ї, ж. — dolichocephalia, ае, f.; cranium 
dolichocephalicum — вузька й довга голова; видовжений череп.
дОМіНаНта, и, ж. — dominanta, ае, f. –1) головний панівний прин-
цип, ідея, ознака, найважливіший складник; 2) у фізіології: вогни-
ще збудження в цНС, яке націлює діяльність організму в даний мо-
мент і за даних умов. 

д. ВаГітНОСті — dominanta graviditatis — домінанта, що вини-
кає у вагітної після імплантації яйцеклітини в слизову оболон-
ку матки.

дОНаціЯ ГаМет та еМБріОНіВ — donatio gametarum et 
embryonorum — процедура, за якою донори за письмово оформле-
ною добровільною згодою надають свої статеві клітини — гамети 
(сперму, ооцити) або ембріони для використання в інших осіб при 
лікуванні безпліддя.
дОНОШУВати, ую, уєш, недок. — ad tempus gero, gessi, gestum, ere 
— продовжувати термін вагітності до своєчасних пологів.

дОПлерОМетріЯ ШВидкОСті крОВОПлиНУ В артеріЇ ПУПОВиНи 
— dopplerometria celeritatis circulationis sanguinis in arteria funiculi 
umbilicalis — відображає стан мікроциркуляції у плодовій частині 
плаценти, судинний опір якої відіграє основну роль у фетоплацен-
тарній гемодинаміці. розрізняють: 1) нормальний кровоплин (ви-
сокий діастолічний компонент на доплерограмі по відношенню до 
ізолінії, співвідношення амплітуди систоли до діастоли становить 
не більше 3); 2) патологічний кровоплин: а) сповільнений кро-
воплин — зниження діастолічного компоненту, співвідношення 
амплітуди систоли до діастоли становить більше 3; б) терміналь-
ний кровоплин (свідчить про високу вірогідність антенатальної 
загибелі плода); 3) нульовий — кровоплин у фазі діастоли при-
пиняється (на доплерограмі відсутній діастоличний компонент); 
4) негативний (реверсний, зворотний) — кровоплин у фазі діасто-
ли набуває зворотнього напрямку (на доплерограмі діастолічний 
компонент нижче ізолінії).
дОПОМіЖНі реПрОдУктиВНі теХНОлОГіЇ — technologiae 
reproductivae auxiliariae — методики лікування безпліддя, за яких 
маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи 
підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розви-
тку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в 
умовах in vitro.
дОПОМОГа, и, ж. — auxilium, і, n. — сприяння, підтримка в чому-
небудь; сприяння в лікуванні, полегшення страждань; захист, по-
рятунок.

д. акУШерСька — auxilium obstetricum — лікувально-профі-
лактичні заходи щодо спостерігання за вагітними, роділлями, 
породіллями й новонародженими.
д. НеВідкладНа МедичНа — auxilium urgentum medicale — 
сукупність заходів, спрямованих на збереження життя або ви-
ведення з тяжкого чи термінального стану.

дОрОдОВий, а, е. — див. ПреНатальНий
дОСлідЖеННЯ, я, с. — exploratio, onis, f.; investigatio, onis, f. —  
1) ретельне обстеження кого-небудь; 2) наукова праця, в якій до-
сліджується яке-небудь питання.

д. акУШерСьке — exploratio obstetrica — дослідження стате-
вих органів, пологових шляхів, стану плода у вагітної або ро-
діллі спеціальними методами і способами.

дУГлаСа киШеНЯ — див. ЗаГлиБиНа ПрЯМОкиШкОВО-МаткО-
Ва

дітОНарОдЖеННЯ дУГлаСа киШеНЯ
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дУГлаСа ПрОСтір — див. ЗаГлиБиНа ПрЯМОкиШкОВО-МаткО-
Ва
дУНкаНа СПОСіБ ВідділеННЯ ПлацеНти — див. СПОСіБ Відді-
леННЯ ПлацеНти дУНкаНа

е
еВМеНОреЯ, ї, ж. — eumenorrhoea, ae, f. — нормальна менструація.
еВПареВНіЯ, ї, ж. — eupareunia, ae, f. — одночасне виникнення ор-
газму в чоловіка й жінки.
екЗеНцеФал, а, ч. — exencephalus, i, m. — плід з ознаками екзен-
цефалії.
екЗеНцеФаліЯ, ї, ж. — exencephalia, ae, f. — відкритий головний 
мозок або його грижа внаслідок природженої відсутності кісток 
склепіння черепа.
еклаМПСіЯ, ї, ж. — eclampsia, ae, f. — тяжка форма пізнього гесто-
зу, ознаками якої є судоми, артеріальна гіпертензія, набряки до, під 
час або після пологів.

е. ПриХОВаНа — eclampsia latens — еклампсія з розладами сві-
домості без судом.

екСтирПаціЯ, ї, ж. — extirpatio, onis, f. — операція: повне видален-
ня органа або його частини.

е. Матки — син. ГіСтеректОМіЯ — extirpatio uteri; 
hysterectomia, ae, f.; metrectomia, ae, f. — операція: видалення 
матки.

екСтраВаГіНальНий, а, е. — extravaginalis, e — розміщений поза 
піхвою.
екСтраГеНітальНий, а, е. — extragenitalis, e — розміщений поза 
статевими органами.
екСтраПеритОНеальНий, а, е. — див. ПОЗаОчереВиННий
екСцереБраціЯ, ї, ж. — excerebratio, onis, f. — руйнування й вида-
лення гловного мозку плода після краніотомії.
ектОцерВікальНий, а, е. — ectocervicalis, e. — стосовно до піхво-
вої частини шийки матки.
ектрОПіОН, у, ч. — ectropion, i, n.; ectropium, i, n. — випинання сли-
зової оболонки шийки матки у просвіт піхви.
електрОГіСтОГраФіЯ, ї, ж. — electrohistographia, ae, f. — запису-
вання електричних потенціалів під час скрочення м’язів матки. 

еМБОліЗац1Я, і, ж. — embolisatio, onis, f. — 1) утворення ембола; 
2) метод лікування: уведення речовини в судину, щоб перекрити її.
еМБОліЯ, і, ж. — син. ЗатикаННЯ Жили — embolia, ае, f. — заку-
порка судини емболом.

е. аМНіОтичНа — embolia amniotica — критичний стан, який 
виникає у разі потрапляння амніотичної рідини в кровоток 
матері; супроводжується розвитком гострої серцево-легеневої 
недостатності, гіпофибриногенемії з кровотечею, зупинкою 
кровообігу.
е. БактерійНа — embolia bacterialis — емболія частинками 
тромба з мікробами; закупорка судин скупченням бактерій.
е. ткаНиННа — embolia textualis — емболія з потраплянням 
у кровоплин фрагментів ушкодженої тканини або злоякісної 
пухлини під час травми, операції або пункції.
е. трОФОБлаСтичНа — embolia trophoblastica — емболія у разі 
порушення трубної вагітності або вишкрібання матки у зв’язку 
з пухирним занеском.

еМБріОБлаСт, а. ч. — embryoblastus, і, m. — клітини, з яких форму-
ється тіло зародка; розміщені досередини від трофобласта.
еМБріОГеНеЗ, у, ч. — див рОЗВитОк еМБріОНальНий
еМБріОГеННий, а, е. — embryogenes, is — стосовно до розвитку за-
родка; який утворює зародок.
еМБріОГраФ, а, ч. — embryographium, і, n. — апарат для отримання 
обрисів зародка; поєднує мікроскоп і проекційну установку.
еМБріОГраФіЯ, ї, ж. — embryographia, ае, f. — опис зародка; отри-
манння рисунка зародка за допомогою ембріографа.
еМБріОдіЯ, ї, ж. — див. ХВОрОБа даУНа
еМБріОЇдНий, а, е. — embryoideus, a, um. — подібний до зародка.
еМБріОкардіЯ, ї, ж. — син. ритМ МаЯтНикОПОдіБНий — 
embryocardia, ае, f.; rhythmus fetalis — ритм серця з однаковими 
тривалістю систоли й діастоли, звучністю й тембром обох тонів; 
характерний для плода.
еМБріОлОГ, а, ч. — embryologus, і, m. — фахівець з ембріології.
еМБріОлОГіЯ, ї, ж. — embryologia, ае, f. — наука про закономірності 
утворення організму і його формування на ранніх стадіях розви-
тку.

е. екОлОГічНа — embryologia ecologica — розділ ембріології 
про особливості розвитку зародка в певному довкіллі.
е. екСПериМеНтальНа — embryologia ехреrimentalis — роз-
діл ембріології, який вивчає вплив експериментальних умов 
на ембріогенез.

дУГлаСа ПрОСтір еМБріОлОГіЯ
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е. ОПиСОВа — embryologia descriptiva — розділ ембріології, 
який вивчає й описує морфологічні особливості розвитку за-
родка й плода протягом усього ембріонального періоду.

еМБріОМа, и, ж, — див. ПУХлиНа еМБріОНальНа
еМБріОН, а, ч. — див. ЗарОдОк
еМБріОНальНий, а, е — див. ЗарОдкОВий
еМБріОНіЗаціЯ, ї, ж. — embryonisatio, onis, f. — повернення кліти-
ни або тканини до зародкової форми.
еМБріОПатіЯ, ї, ж. — embryopathia, ае, f. — аномалія розвитку, 
спричинена порушенням ембріогенезу; патологічний стан зарод-
ка.
еМБріОтОкСичНіСть, ності, ж. — embryotoxicitas, atis, f. — власти-
вість речовини призводити до загибелі або патологічної зміни за-
родка чи плода в разі потрапляння в організм матері.
еМБріОтОМіЯ, ї, ж. — див. ОПераціЯ ПлОдОрУйНіВНа
еМБріОтраНСФер, у, ч. — embryotransfer, eris, m. — один із етапів 
запліднення in vitro. Перенесення ембріонів до порожнини матки 
на різних стадіях, починаючи зі стадії зиготи і закінчуючи стадією 
бластоцисти, яка формується на 5-6 день після запліднення.
еМБріОтрОПНіСть, ності, ж. — embryotropicitas, atis, f. — власти-
вість речовини впливати на зародок у разі потрапляння в організм 
матері. 
еМБріОтрОФіЯ, ї, ж. — embiyotrophia, ае, f. — живлення зародка.
еМБріОцитОМа, и, ж. — див. тератОМа
еМеНіОлОГіЯ, ї, ж. — emeniologia, ае, f. — розділ гінекології, що ви-
вчає фізіологію й патологію менструального циклу.
еМеНіОПатіЯ, ї, ж. — emeniopathia, ае, f. — розлад менструального 
циклу.
еММета ОПераціЯ — див. ОПераціЯ еММета
еНдОМетрит, у, ч. — endometritis, idis, f. — запалення слизової обо-
лонки матки.

е. атрОФічНий — endometritis atrophica — хронічний ендоме-
трит з атрофією слизової оболонки й гіалінозом кровоносних 
судин.
е. ГНійНий — endometritis purulеnta — ендометрит, спричине-
ний гноєтвірними мікробами.
е. ГОСтрий — endometritis acuta — ендометрит з раптовим по-
чатком; характеризується підвищенням температури тіла, не-
здужанням, болем унизу живота й гнійно-кров’янистими виді-
леннями з матки.

е. децидУальНий — endometritis decidualis — запалення від-
падної оболонки під час вагітності.
е. каЗеОЗНий — endometritis caseosa — туберкульозний ендо-
метрит з казеозним некрозом.
е. ПіСлЯПОлОГОВий — endometritis puerperalis; endometritis 
postnatalis — гострий ендометрит, який виникає через 2-3 дні 
після пологів.
е. тУБеркУльОЗНий — endometritis tuberculosa — ендометрит 
з ураженням маткових труб, спричинений мікобактеріями ту-
беркульозу.
е. ХрОНічНий — endometritis chronica — ендометрит з три-
валим перебігом; призводить до порушення менструального 
циклу, маткової кровотечі, зрощень у порожнині матки й не-
плідності. 

еНдОМетрій, я, ч. — endometrium, і, n. — слизова оболонка мат-
ки, що циклічно зазнає морфологічної перебудови зі щомісячними 
матковими кровотечами; складається з двох пластинок: епіте-
ліальної і власної, має базальний і функціональний шари, з яких 
останній руйнується наприкінці кожного менструального циклу.
еНдОМетріОЗ, у, ч. — endometriosis, is, f. — розростання тканини, 
подібної за морфологічною будовою з ендометрієм, за межами зви-
чайної її локалізації, за межами порожнини матки.

е. ГеНітальНий — endometriosis genitalis — доброякісне гор-
монозалежне захворювання, в основі якого лежить гетерото-
пія ендометрію на тлі порушення функції гіпоталамо-гіпофі-
зарно-яєчникової системи, імунного дисбалансу при наявності 
генетичної схильності.
е. ГеНітальНий ВНУтріШНій — див. адеНОМіОЗ
е. ГеНітальНий ЗОВНіШНій — endometriosis genitalis externa 
— ендометріоз усіх жіночих статевих органів, крім матки й 
маткових труб.
е. екСтраГеНітальНий — endometriosis ехtragenitalis — ен-
дометріоз сечовивідних органів, шлунково-кишкового тракту, 
шкіри, пупка, післяопераційних ран, легень, плеври та ін.

еНдОСальПіНГіт, у, ч. — endosalpingitis, idis, f. — запалення слизо-
вої оболонки маткової труби.

е. катаральНий — endosalpingitis catarrhalis — гострий ендо-
сальпінгіт з гіперсекрецією слизу й злущуванням клітин. 

еНдОСкОП, а, ч. — endoscopium, і, m. — оптичний апарат для дослі-
дження внутрішньої поверхні порожнини органа або канала тіла.

еМБріОМа еНдОСкОП
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еНдОСкОПіЯ, ї, ж. — endoscopia, ае, f. — візуальне дослідження по-
рожнистих органів або каналів тіла за допомогою оптичних при-
ладів з освітлювальним пристроєм; огляд порожнини тіла ендос-
копом.
еНдОцерВікОЗ, у, ч. — син. ПСеВдОерОЗіЯ Шийки Матки — 
endocervicosis, is, f.; pseudoerosio cervicis uteri — наявність залоз у 
глибині піхвової частини шийки матки з заміщенням поверхнево-
го епітелію циліндричним; утворюється внаслідок зміщення його 
з каналу шийки матки на поверхню ерозії слизової оболонки піх-
вової частини матки.
еНдОцерВікС, а, ч. — endocervix, icis, f. — слизова оболонка каналу 
шийки матки.
еНдОцерВіцит, у, ч. — endicervicitis, idis, f. — запалення слизової 
оболонки каналу шийки матки.
еНтерОцеле, невідм., с. — enterocele, es, f. — 1) грижа, що містить 
петлю тонкої кишки; 2) задня піхвова грижа.
еПіЗіОклейЗиС НеПОВНий — див. ОПераціЯ лЯБГардта
еПіЗіОПериНеОПлаСтика, и, ж. — episioperineoplastica, ае, f. — 
операція: відновлення зовнішніх жіночих статевих органів і про-
межини. 
еПіЗіОПериНеОраФіЯ, ї, ж. — episioperineorrhaphia, ае, f. — опера-
ція: зашивання розривів або розрізів зовнішніх жіночих статевих 
органів і промежини. 
еПіЗіОПлаСтика, и, ж. — episioplastica, ае, f. — операція: віднов-
лення зовнішніх жіночих статевих органів. 
еПіЗіОраФіЯ, ї, ж. — episiorrhahia, ае, f. — операція: зашивання роз-
ривів або розрізів вульви, промежини.
еПіЗіОтОМіЯ, ї, ж. — episiotomia, ае, f. — акушерська операція: біч-
ний розріз промежини в ділянці входу до піхви, щоб уникнути роз-
риву під час пологів.
еПілеПСіЯ, ї, ж. — син. ПадУча, БирСа — epilepsia, ae, f. — прогре-
дієнтна нервово-психічна хвороба, зумовлена ураженням головно-
го мозку; характеризується повторними судомними нападами або 
їх еквівалентами та змінами особистості аж до епілептичного не-
доумства.

е. ВаГітНиХ — epilepsia pregnantium; epilepsia gravidarum — 
епілепсія, за якої виникнення нападів пов’язане з вагітністю.
е. МеНСтрУальНа — epilepsia menstrualis — епілепсія, напади 
якої пов’язані з менструацією у певній фазі менструального ци-
клу.

еПіМеНОраГіЯ, ї, ж. — epimenorrhagia, ae, f. — надмірна втрата кро-
ві під час менструації.
еПіСПадіЯ, ї, ж. — epispadia, ae, f. — аномалія розвитку: розще-
плення передньої стінки сечівника.

е. клітОра — epispadia clitoridis — епіспадія, у разі якої сечів-
ник відкривається в ділянці клітора.

еПітеліОцит, а, ч. — син. клітиНа еПітеліальНа — epitheloicytus, 
i, m. — клітина епітеліальної тканини, здатна утворювати суцільні 
клітинні пласти.

е. ФОлікУлЯрНий — син. ФОлікУлОцит ЯЄчНикОВий — 
epitheliocytus follicularis — клітина зернистого шару фолікула 
яєчника.

еритеМа, и, ж. — erythema, atis, n. — почервоніння шкіри, зумовле-
не розширенням кровоносних судин.

е. ВаГітНиХ — erythema gravidarum — дерматоз у вигляді по-
червоніння, який виникає під час вагітності й зникає після по-
логів.
е. тОкСичНа — erythema toxicum — еритема, спричинена дією 
екзо- або ендотоксинів.
е. тОкСичНа НОВОНарОдЖеНиХ — erythema toxicum 
neonatorum — загальне минуще почервоніння шкіри, малі па-
пули й пухирці з еозинофільними лейкоцитами навколо воло-
сяних фолікулів у новонароджених на 2-3-й день життя; зде-
більшого алергічна реакція на білки молока.
е. ФіЗіОлОГічНа НОВОНарОдЖеНиХ — erythema neonatorum 
physiologicum — почервоніння шкіри з легким синюватим від-
тінком на 1-й день життя дитини, зумовлене впливом нижчої, 
ніж в утробі матері, температури довкілля.

еритрОБлаСтОЗ, у, ч. — erythroblastosis, is, f. — збільшена кіль-
кість еритробластів у крові в разі родинних гемолітичної та іншої 
анемій, Rh-аномалій у новонароджених.

е. НОВОНарОдЖеНиХ — див. ХВОрОБа ГеМОлітичНа НОВО-
НарОдЖеНиХ

еритрОПлакіЯ, ї, ж. — erythroplakia, ae, f. — червоне, м’яке, бляш-
коподібне, часто злоякісне ураження слизової оболонки.

е. Шийки Матки — erythroplakia cervicis uteri — атрофія сли-
зової оболонки шийки матки з темно-червоними ділянками, 
крізь які просвічують кровоносні судини.

ерОГеННий, а, е. — erogenes, is — здатний статево збуджувати; 
який викликає ерекцію.

еНдОСкОПіЯ ерОГеННий
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ерОЗиВНий, а, е. — erosivus, а, um. — з дефектом епітелію; стосов-
но до ерозії. 
ерОЗіЯ, ї, ж. — син. рОЗ’ЇдаННЯ

е. ХрОМОСОМи — erosio chromosomatis — численне порушен-
ня структурної цілості хромосоми без її руйнування.
е. Шийки Матки — erosio cervicis uteri — дефект епітелію 
слизової оболонки піхвової частини шийки матки.
е. Шийки Матки НеСПраВЖНЯ — див. ПСеВдОерОЗіЯ Ший-
ки Матки
е. Шийки Матки ПрирОдЖеНа — erosio cervicis uteri 
congenita — природжена зміна структури епітелію піхвової 
частини шийки матки.
е. Шийки Матки СПраВЖНЯ — erosio cervicis uteri vera — 
ушкодження багатошарового плоского епітелію піхвової час-
тини шийки матки.

еСтрадіОл, у, ч. — oestradiolum, і, n. — фолікулярний гормон, який 
утворюється в організмі жінки; викликає проліферацію ендоме-
трія, стимулює розвиток жіночих статевих органів, готує матку до 
імплантації заплідненої яйцеклітини, прискорює дозрівання до-
даткових репродуктивних жіночих органів і вторинних статевих 
ознак.
еСтріОл, у, ч. — oestriolum, і, n. — жіночий статевий гормон; мета-
боліт естрадіолу й естрону.
еСтрОГеНи, їв, мн. — син. ГОрМОНи СтатеВі ЖіНОчі, ГОрМОНи 
еСтрОГеННі — oestrogena, orum, n./pl. — жіночі статеві гормони 
стероїдної будови та їх синтетичні аналоги.
еСтрОН, у, ч. — oestrоnum, і, n. — жіночий статевий гормон; мета-
боліт 17-β-естрадіолу, засіб замісної терапії в разі гіпогонадизму.
еХОГраФіЯ, ї, ж. — див. УльтраСОНОГраФіЯ
еЯкУлЯт, у, ч. — ejaculatum, i, n. — сім’яна рідина, виділена під час 
еякуляції.
еЯкУлЯціЯ, ї, ж. — див. ВиПОрСкУВаННЯ СіМ’Я

Є
ЄВНУХ, а, ч. — син. каСтрат — eunuchus, i, m.; castratus, i, m. — осо-
ба чоловічої статі без статевих залоз.
ЄВНУХОЇдиЗМ, у, ч. — eunuchoidismus, i, m. — неповний статевий 
розвиток унаслідок гіпофункції яєчок; чоловічий гіпогонадизм.
ЄВНУХОЇдНий, а, е. — eunuchoideus, a, um — подібний до євнуха.

ж
ЖиттЯ, я, с. — vita, ае, f. — 1) існування всього живого; протилежне 
смерті; 2) стан живого організму в стадії розвитку; 3) прояв фізич-
них і духовних сил живих істот.

Ж. ВНУтріШНьОУтрОБНе — vita intruterina — період життя 
дитини під час перебування в матці.
Ж. СтатеВе — vita sexualis — сукупність фізіологічних, психіч-
них і морально-етичних процесів і стосунків для задоволення 
статевого потягу.

ЖіНка, и, ж. — femina, ае, f.; mulier, eris, f. — 1) доросла особа жіно-
чої статі; 2) заміжня особа стосовно до свого чоловіка; 3) доросла 
особа жіночої статі, що жила статевим життям.

Ж. ВаГітНа — gravida, ае, f.; pregnans, аntis, f. — жінка, в орга-
нізмі якої розвививається плід. 

ЖіНОчий, а, е. — feminіnus, a, um; femineus, a, um — характерне для 
жінок; стосовно до жінки.
ЖОВтЯНицЯ, і, ж. — icterus, і, m. — хворобливий стан, зумовлений 
накопиченням білірубіну в крові й тканинах; характеризується 
жовтим забарвленням шкіри, склер і слизових оболонок.

Ж. ВаГітНиХ — icterus gravidarum; icterus prеgnаntium — жов-
тяниця в разі ускладнення вагітності (ранній і пізній гестози).
Ж. ГеМОлітичНа — icterus haemolyticus — жовтяниця, спри-
чинена надмірним гемолізом еритроцитів.
Ж. ГеПатОГеННа — icterus hepatogenes — жовтяниця, спричи-
нена захворюванням печінки.
Ж., ЗУМОВлеНа ПатОлОГічНОЮ ВаГітНіСтЮ — іcterus е 
pregnantia pathologica — жовтяниця, що є проявом жирово-
го гепатозу, холестазу, раннього й пізнього гестозу, HELLP-
синдрому у вагітних; жовтяниці сприяють відносна нестача 
білка та порушення еритропоезу внаслідок дефіциту антиане-
мічних факторів.
Ж. іНФекційНа — icterus infectiosus — жовтяниця, спричине-
на гепатотропними вірусами або бактеріями.
Ж. кОН’ЮГаційНа — icterus conjugatіvus — жовтяниця, спри-
чинена порушенням зв’язування непрямого білірубіну глюку-
роновою кислотою в печінці; найчастіше виявляється у ново-
народжених, особливо недоношених дітей.
Ж. МеХаНічНа — icterus mechanicus — жовтяниця, спричинена 
закупоркою жовчних шляхів.

ерОЗиВНий
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Ж. НеСПраВЖНЯ — icterus falsus — жовтуватий відтінок шкі-
ри, зокрема долонь і підошов, спричинений каротинемією хар-
чового походження.
Ж. НОВОНарОдЖеНиХ — icterus neonatorum — 1) жовтянична 
форма гемолітичної хвороби новонароджених; 2) фізіологічна 
жовтяниця в перші дні життя дитини.
Ж. ПареНХіМатОЗНа — син. ЖОВтЯНицЯ ПечіНкОВа — 
icterus parenchymatosus — жовтяниця, зумовлена ураженням 
паренхіми печінки.
Ж. ПечіНкОВа — див. ЖОВтЯНицЯ ПареНХіМатОЗНа
Ж. ПрирОдЖеНа НеГеМОлітичНа і тиПУ — син. СиНдрОМ 
кріГлера-НайЯра — icterus congenitus nonhaemolyticus typi I 
— хвороба з ар-типом успадкування, зумовлена недостатністю 
глюкуронозилтрансферази; виявляється з перших днів життя 
й характеризується тяжкою ядерною жовтяницею.
Ж. ПрирОдЖеНа НеГеМОлітичНа II тиПУ — icterus congenitus 
nonhaemolyticus typi іі — хвороба з ад-типом успадкування; 
характеризується легкою жовтяницею внаслідок зниження ак-
тивності глюкуронозилтрансферази.
Ж. тОкСичНа — icterus toxicus — жовтиниця, зумовлена дією 
отруйних речовин на паренхіму печінки.
Ж. ФіЗіОлОГічНа — icterus physiolоgicus — легка жовтяниця 
у новонароджених, зумовлена функціональною незрілістю пе-
чінки; виявляється на першому тижні життя.

з
ЗаВаГітНіти, ію, їєш, док. — ingravesco, - ere; concepisse infantem 
— стати вагітною.
ЗаГиН, у, ч. — curvatio, onis, f.; flexio, onis, f.; reclinatio, onis, f. —  
1) скривлення, відхилення, заворот; 2) місце завороту, повороту 
вбік.

З. Матки — flexio uteri — зміщення матки, у разі якого вона 
згинається допереду або дозаду з утворенням гострого кута 
між дном і шийкою.

ЗаГлиБиНа, и, ж. — excavatio, onis, f. — 1) ямка, виїмка на якій-не-
будь поверхні; 2) в анатомії: западина або порожнина у вигляді ки-
шені.

З. МіХУрОВО-МаткОВа — excavatio vesicouterina — заглибина 
очеревини між маткою й сечовим міхуром у жіночому тазі.

З. ПрЯМОкиШкОВО-МаткОВа — син. ПрОСтір дУГлаСа, ки-
ШеНЯ дУГлаСа — excavatio rectouterina; spatium Douglasi — 
глибока западина в жіночому тазі, утворюється очеревиною 
на місці переходу її з прямої кишки на заднє склепіння піхви 
й матку

ЗакУПОрка, ОБтУраціЯ — obturatio, onis, f.; occlusio, onis, f. — за-
кривання чимось якого-небудь отвору, просвіту.
ЗалОЗа, и, ж. — glandula, ae, f. — орган або епітеліальна клітина, 
що виробляє й виділяє фізіологічно активні речовини або концен-
трує та виводить з організму кінцеві продукти обміну.

З. БартОліНа — див. ЗалОЗа ПриСіНка Велика 
З. ПриСіНка Велика — син. ЗалОЗа БартОліНа — glandula 
vestibularis major — парна залоза, розміщена біля присінка піх-
ви; виділяє секрет, який зволожує стінки піхви. 
З. ПриСіНка Мала — glandula vestibularis minor — парна зало-
за в малих соромітних губах; її вивідні протоки відкриваються 
в піхву.

ЗалОЗи Шийки Матки — glandulae cervicis uteri — дрібні залози, 
в слизовій оболонці шийки матки; виробляють слиз.
ЗаНеСОк, ска, ч. — mola, ае, f. — дегенеративне запліднене яйце; 
м’ясиста маса або пухлина в матці, утворюється внаслідок патоло-
гічного розвитку заплідненої яйцеклітини.

З. крОВ’ЯНий — mola cruenta; haematomola, ае, f. — просякнуте 
кров’ю мертве плідне яйце.
З. ПУХирНий — mola hydatidosa — патологічний процес із гру-
пи трофобластних хвороб вагітності, за якого ворсинки хорі-
она перетворюються на пухирці з прозорим слизуватим вміс-
том; порушує обмін речовин між організмами матері й плода, 
призводить до загибелі плода.
З. ПУХирНий іНВаЗиВНий — mola hydatidosa invasiva — зане-
сок пухирний, у разі якого до патологічного процесу залучені 
вени матки й таза з утворенням вогнищ вторинного росту в 
стінці матки, піхві й легенях.

ЗаПлідНеННЯ, я, с. — син. ФекУНдаціЯ, ФертиліЗаціЯ — 
fecundatio, onis, f.; fertilisatio, onis, f.; conceptus, us, m. — процес злит-
тя чоловічої і жіночої статевих клітин, внаслідок чого утворюється 
зигота, з якої розвивається новий організм.

З. ВНУтріШНЄ — fecundаtio interna — злиття гамет у тілі жінки, 
коли сперматозоїд передається від чоловіка через статевий ор-
ган або інші засоби.

ЗаВаГітНіти ЗаПлідНеННЯ
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З. ГетерОлОГічНе — fecundatio heterologica — запліднення, за 
якого сім’я якогось чоловіка вводиться у піхву жінки за допо-
могою спеціального пристрою.
З. ГОМОлОГічНе — fecundatio homologica — запліднення, за 
якого сім’я чоловіка вводиться у піхву дружини за допомогою 
спеціального пристрою.
З. IN VITRO — fecundatio in vitro — запліднення видаленого 
вторинного ооцита в поживному середовищі в лабораторії й 
перенесення зиготи, що ділиться, до матки.
З. ШтУчНе — fecundatio artificialis — запліднення шляхом вве-
дення сперми донора в піхву за допомогою спеціального при-
строю.

ЗаПлідНЮВати, юю, юєш, недок. — fecundo, avi, atum, are — злива-
ти чоловічу гамету з жіночою з утворенням зиготи.
ЗарОдкОВий, а, е — син. еМБріОНальНий — еmbryonalis, e. —  
1) стосовно до зародка; 2) який тільки починає розвиватися; за-
чатковий.
ЗарОдОк, дка, ч. — син. еМБріОН — embryon, і, n.; embryo, onis, 
m. — 1) організм людини від 4-го дня після запліднення і протя-
гом перших 8 тижнів внутрішньоутробного розвитку; 2) організм, 
який живиться за рахунок материнського або поживних речовин 
в яйці.

З. аМОрФНий — fetus amorphicus — зародок, у якому не роз-
різняються окремі частини тіла.

ЗарОЩеННЯ, я, с. — atresia, ае, f. — y медицині: 1) затягування шкі-
рою (ран), зарубцьовування; 2) відсутність або недорозвинення 
природного отвору організму; патологічне закриття природного 
отвору або порожнини в організмі.
ЗаСОБи ГеСтаГеННі — син. ГеСтаГеНи, ПрОГеСтиНи — (remedia) 
gestagenica, otum, n/pl. — лікарські засоби, що містять прогесте-
рон або його синтетичні аналоги; напівсинтетичні гормональні 
лікувальні засоби з одним або кількома біологічними ефектами, 
характерними для природного прогестерону; застосовуються у 
лікуванні гормонозалежних пухлин і симптомів злоякісного про-
цесу; характеризуються прямою цитотоксичною дією, впливають 
на циркуляційні гормони, стероїдні рецептори, регулюють авто-
кринні фактори росту.
ЗаСОБи МаткОВі — (remedia) uterotonica, orum, n./pl. — засоби, що 
посилюють скорочення матки, стимулюють перейми й прискорю-
ють пологи.

ЗаСОБи ПрОтиЗаПлідНі — син. ЗаСОБи ПрОтиЗачаткОВі, 
кОНтрацеПтиВи — (remedia) contraceptiva, orum, n./pl. — засоби, 
що їх застосовують для запобігання вагітності.
ЗаСОБи ПрОтиЗачаткОВі — син. ЗаСОБи ПрОтиЗаПлідНі
ЗаСОБи ПрОтиЗСідНі — син. аНтикОаГУлЯНти — (remedia) 
anticoagulantia, ium. n./pl. — засоби, що гальмують процес зсідання 
крові.
ЗатриМка, и, ж. — retentio, onis, f. — уповільнення, гальмування 
просування чого-небудь.

З. ВНУтріШНьОУтрОБНОГО рОСтУ ПлОда — retentio 
crescentiae intrauterinae fetus — ускладнення вагітності, яке 
розвивається внаслідок плацентарної недостатності і призво-
дить до народження дитини з масо-ростовими параметрами 
нижче 10-ї перцентилі для даного терміну вагітності. Вагова 
перцентиль новонародженого і біометричних параметрів пло-
да визначається за допомогою спеціальних діаграм (відповід-
ність маси дитини при народженні і біометричних параметрів 
плода його гестаційному віку).
З. Сечі — син. іСХУріЯ, іШУріЯ — ischuria, ae, f.; retentio urinae; 
urostasis, is, f. — затримка сечі в міхурі через неможливість або 
недостатність самостійного виділення.

ЗачаттЯ, я с. — conceptio, onis, f.; germinatio, onis, f.; foetatio, onis, 
f. — зародження плода в утробі матері; запліднення яйцеклітини 
сперматозоїдом з утворенням зиготи; початок вагітності.
ЗВ’ЯЗка, и, ж. — ligamentum, i, n. — в анатомії: 1) щільна сполучна 
тканина, що скріплює суглоби або з’єднує окремі органи тіла між 
собою; 2) подвійний шар очеревини між двома органами.

З. крУГла Матки — ligamentum teres uteri — зв’язка, що від-
ходить від краю матки біля дна й проходить через пахвинний 
канал.
З. ШирОка Матки — ligamentum latum uteri — складка очере-
вини, що з’єднує край матки зі стінкою таза.
З. ЯЄчНика ВлаСНа — ligamentum ovarii proprium — зв’язка, 
що з’єднує матку з яєчником. 

ЗГВалтУВаННЯ, я, с. — stupratio, onis, f.; violatio, onis, f. — примушу-
вання до статевого акту та його насильне здійснення.
ЗдатНіСть, ності, ж. — habilitas, atis, f.; potentia, ae, f.; facultas, atis, 
f. — властивість здійснювати, виконувати, робити що-небудь.

З. дО ЗаПлідНеННЯ — potentia generandi — зладність організ-
му здійснити запліднення, бути придатним до нього.

ЗаПлідНЮВати ЗдатНіСть
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З. дО ЗачаттЯ — potentia concipiendi — здатність до зароджен-
ня плода в утробі матері.
З. дО ЗлЯГаННЯ — potentia coeundi — спроможність здійснити 
статевий акт.

З’ЄдНаННЯ, я, с. — conjunctio, onis, f.; junctura, ae, f.; articulatio, onis, 
f. — 1) сполучення чого-небудь з чимось; 2) змішування чого-не-
будь з чимось; 3) місце переходу чого-небудь одного в інше місце; 
місце стикання двох структур; 4) те, що сполучає що-небудь з чи-
мось.

З. лОБкОВе — син. СиМФіЗ лОБкОВий — conjunctio pubica 
— з’єднання тіл лобкових кісток у середній площині товстою 
пластинкою волокнистого хряща.

ЗиГОта, и, ж. — син. ЯйцеклітиНа ЗаПлідНеНа — zygota, ae, f.; 
ovum fecundatum, spermaovium, i, n. — клітина з диплоїдним набо-
ром хромосом, яка виникає внаслідок злиття двох гамет.
ЗіВ акУШерСький, а, ч. — orificium obstetricum — зовнішній отвір 
згладженої під час пологів шийки матки.
ЗлЯГаННЯ, я, с. — див. акт СтатеВий
ЗМОрШки ПіХВОВі — rugae vaginales — поперечні складки слизо-
вої оболонки піхви.
ЗНОСиНи, син, мн. — interrelatio, onis, f. — взаємні стосунки, спіл-
кування.

З. СтатеВі — див. акт СтатеВий
ЗОНд, а, ч. — radiolus, i, m.; catheter, eris, m.; specillum, і, n. — інстру-
мент у вигляді тонкого стрижня для діагностичних і лікувальних 
процедур у різних порожнинах і каналах організму людини.

З. ВОлОкОННО-ОПтичНий — catheter fibrosoopticus — гнуч-
кий зонд з пучка тонких скляних волокон, пристосованих для 
передавання зображення.
З. МаткОВий — catheter uterinus — довгий гнучкий зонд для 
дослідження матки.
З. СечіВНикОВий — catheter urethralis — довгий гнучкий ста-
левий зонд для розширення й дослідження сечівника.

ЗОНдУВаННЯ, я, с. — catheterisatio, onis, f.; intubatio, onis, f. — ме-
тод дослідження порожнистих органів, нориць і ран за допомогою 
зонда.

З. Матки — intubatio uteri — введення спеціального маткового 
зонда в просвіт матки з діагностичною й лікувальною метою.

Зрілий, а, с — maturus, a, um. — 1) який досяг повного розвитку;  
2) який має великий досвід, цілком сформований.

ЗріліСть, лості, ж. — maturitas, atis, f. — 1) стан організму, який до-
сяг повного розвитку; 2) високий ступінь розвитку, досконалості, 
майстерності.

З. дУХОВНа — maturitas spiritualis — визнання світових духо-
вних цінностей; насамперед, це життя згідно з релігією, яку ви-
знає людина, поглиблення зв’язку з Богом.
З. іНтелектУальНа — maturitas intelectualis — здатність ло-
гічно мислити, уміти бачити причинно-наслідковий зв’язок, 
вчитися, дискутувати, аргументувати, правильно робити ви-
сновки.
З. МОральНа — maturitas moralis — набуття вміння відрізняти 
добро від зла, створення системи цінностей, якою людина ке-
рується, здатність оцінити власну поведінку й поведінку інших 
людей, уміння відповідати за свої вчинки, за наслідки своїх по-
милок і вміння виправляти заподіяну кривду.
З. ПлОда — maturitas fetus — анатомічні й фізіологічні показ-
ники плода, що забезпечують його адаптацію в навколишньо-
му середовищі після народження.
З. ПраВОВа — maturitas legalis — момент життя, коли людина 
отримує громадянські права, а з ними — й повну юридичну від-
повідальність; в Україні зрілість правова починається у віці 18 
років.
З. ПУБерта — див. ЗріліСть СтатеВа
З. СтатеВа — син. ЗріліСть ПУБерта — pubertas, atis, f.; 
maturitas sexualis — стан розвитку організму, який характери-
зується дозріванням статевих залоз і здатністю мати потом-
ство.
З. СУСПільНа — maturitas cіvica — здатність людини вико-
нувати суспільні ролі, самостійно утримувати себе, створити 
і забезпечувати сім’ю, здобувати освіту, яка дає можливість 
знайти працю за фахом, вміти зав’язувати стосунки з іншими 
людьми, діяти заради добра інших.

ЗрОЩеННЯ аМНіОтичНі — conrescentiae amnioticae — фіброзні 
тяжі між амніоном і плодом.
ЗУПиНка, и, ж. — stasis, is, f.; statio, onis, f. — припинення кого-не-
будь, чого-небудь; перерва в якій-небудь дії, роботі.

З. крОВООБіГУ — stasis circulationis sanguinis — припинення 
руху крові по судинах унаслідок зупинки серця.
З. крОВОтечі — син. ГеМОСтаЗ і — haemostasis, is, f. — 1) при-
пинення виходу крові із судини внаслідок утворення кров’яного 

З’ЄдНаННЯ ЗУПиНка



7372

згустка; 2) лікувальні заходи під час кровотечі; зупинка кро-
вотечі — трифазний процес: і — за участю судинної стінки й 
тромбоцитів з утворенням первинного тромба (тромбоцитно-
го); іі — зсідання з використанням факторів зсідання крові і 
фактору з тромбоцитів та утворення вторинного (фібриново-
го) тромба; ііі — фібриноліз; зупинка кровотечі залежить від 
взаємодії судин, тромбоцитів, білків системи зсідання крові, 
білків та інгібіторів системи фібринолізу.

і
іЗОіМУНіЗаціЯ, ї, ж. — isoimmunisatio, onis, f. — імунізація анти-
генами іншого індивіда того ж біологічного виду; клінічна форма 
імунопатології вагітності, що виникає за умови несумісності орга-
нізмів матері й плода за різними антигенами й призводить до тяж-
ких порушень стану плода і немовляти; найчастіше трапляється 
ізоімунізація за Rh-фактором або аВО-системою.

I. Rh — isoimmunisatio Rh — виникнення антитіл проти Rh-
антигенів (D-антигенів) у резус-негативних жінок у разі пере-
ливання резус-позитивної крові або вагітності резус-позитив-
ним плодом; антитіла, що проникають через плаценту викли-
кають екстраваскулярний гемоліз та анемію, що призводить 
до розвитку еритробластозу плода.

іМПлаНтаціЯ, ї, ж. — implantatio, onis, f. — 1) вживлення органа 
або тканини на нове місце в тілі; 2) укорінювання зародка в товщу 
слизової оболонки матки; 3) пересаджування тканини; трансплан-
тація.
іМПОтеНціЯ, ї, ж. — син. БеЗСиллЯ СтатеВе — impotentia, ae, f. — 
1) безсилля, знемога, часткова або повна втрата особами чоловічої 
статі здатності здійснювати статевий акт.
іМУНОлОГіЯ, ї, ж. — immunologia, ae, f. — наука про механізми, про-
яви, перебіг і наслідки реакції організму на антигени в нормі й па-
тології, наука про імунітет.

і. еМБріОГеНеЗУ — immunologia embryogenesis — розділ іму-
нології, що вивчає процеси становлення антигенної структури 
тканини і органів, закономірність формування імунологічної 
реактивності та взаємодії організму матері та плода.
і. іНФекційНа — immunogia infectiosa — розділ імунології, що 
вивчає імунну відповідь організму під час інфекційного захво-
рювання.

і. ПУХлиН — immunologia tumorum — імунологія, що вивчає 
особливості пухлин та імунну відповідь організму на них.

іНдекС, у, ч. — син. ПОкаЗНик — index, icis, m./f. — 1) статистич-
ний показник, який характеризує динаміку певних явищ у часі або 
просторі; 2) покажчик, список, перелік чого-небудь; 3) співвідно-
шення двох вимірних величин, що мають ті самі розміри або спів-
відношення, помножене на 100.

і. МаСи тіла — index massae corporis — відношення маси тіла 
(у кг) до довжини тіла в положенні лежачі або зросту в поло-
женні стоячи (у м); використовується для оцінювання фізич-
ного розвитку особи.
і. СтатеВОЇ кОНСтитУціЇ — index constitutionis sexualis — за-
гальна назва трьох показників: 1) індивідуальної статевої по-
треби, зумовленої генотипом і чинником середовища; 2) рівня 
статевої активності; 3) статевої конституції загалом. 

іНСеМіНаціЯ, ї, ж. — inseminatio, onis, f. — одна з форм лікування 
безпліддя спермою чоловіка або спермою донора шляхом введен-
ня підготовлених (капацитованих) сперміїв у порожнину матки в 
період овуляції.
іНтерСекС, а, ч. — intersexus, us, m. — організм з ознаками про-
міжного типу статевого розвитку, інтерсексуальності; характери-
зується недиференційованими гонадами й геніталіями без чітко 
виражених вторинних статевих ознак.

і. ЖіНОчий — intersexus femininus — форма псевдогермафро-
дитизму, у разі якої особа генетично є жіночої статі, має яєчни-
ки й одночасно чоловічі вторинні статеві ознаки.
і. СПраВЖНій — intеrsеxus verus — особа, що має тканини яєч-
ників, яєчок і вторинні статеві ознаки обох статей.
і. чОлОВічий — intersexus virilis — форма псевдогермафроди-
тизму, у разі якої особа генетично є чоловічої статі, має яєчка й 
типові морфологічні жіночі особливості. 

іНтерСекСУальНий, а, е — intersexualis, е — стосовно до гермаф-
родитизму або псевдогермафродитизму.
іНтраНатальНа СМерть ПлОда — mors intranatalis — загибель 
плода, що настала в першому або другому періоді пологів.
іНтраНатальНий, а, е — intranatalis, e. — який відбувається під 
час пологів; пов’язаний з пологами.
іНтраУтериННий, а, е. — див. ВНУтріШНьОМаткОВий
іНтрацитОПлаЗМатичНа іН’ЄкціЯ СПерМіЯ В цитОПлаЗМУ  
ООцита — injectio spermatozoi intracytoplasmatica in cytoplasma 
oocyti — один з етапів запліднення in vitro; проводиться за допомо-

іЗОіМУНіЗаціЯ іНтрацитОПлаЗМатичНа іН’ЄкціЯ...
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гою інвертованого мікроскопа, обладнаного мікроманіпулятора-
ми, з використанням мікроінструментів та живильних середовищ.
іНФаНтиліЗМ, у, ч. — infantilismus, і, m. — 1) затримка розвитку 
організму людини зі збереженням у дорослого фізичних і розумо-
вих властивостей дитячого віку; відсталість фізичного й розумово-
го розвитку 2) вияв дитячості в поведінці дорослого.

і. ЗаГальНий — infantilismus generalis — затримка фізичного і 
психічного розвитку особи.
і. кардіальНий — infantilismus cardiаlis — інфантилізм, спри-
чинений тяжкою вадою серця.
і. каХектичНий — infantilismus cachecticus — інфантилізм, 
спричинений тяжкою хронічною інфекцією або інтоксикацією, 
що призводить до кахексії.
і. НиркОВий — infantilismus renalis, nanosomia renalis — інфан-
тилізм, спричинений спадковим захворюванням нирок з функ-
ціональною недостатністю ниркових канальців.
і. ПаНкреатичНий — infantilismus pancreaticus — інфанти-
лізм, спричинений зниженою секрецією підшлункової залози 
й порушенням травлення у кишках; часто супроводжує муко-
вісцидоз.
і. ПСиХічНий — див. НеЗріліСть ПСиХічНа
і. СтатеВий — infantilismus sexualis — гіпогонадизм із психо-
логічними особливостями, характерними для дитячого віку.
і. тирОГеННий — infantilismus thyrogenes — інфантилізм, 
спричинений зниженою функцією щитоподібної залози.

іНФаНтильНий, а, е — infantilis, е. — дитячий, недорозвинений; 
який має ознаки, властиві дитячому вікові.
іНФаркт, у, ч. — infarctus, us, m. — змертвіла ділянка тканини вна-
слідок закупорки переважно тромбом або емболом живильної су-
дини.

і. ПлацеНти — infarctus placentae — змертвіння плаценти 
внаслідок відкладання фібрину в децидуальній облолонці та 
ущільнення її материнської поверхні, спричинене зменшеним 
кровоплином.
і. ЯЄчНика — див. аПОПлекСіЯ ЯЄчНика

іНФекціЯ, ї, ж. — infectio, onis, f. — проникнення й розмноження 
мікроорганізмів із розвитком різних форм їх взаємодії в макроор-
ганізмі; може бути нозологічною категорією (наприклад, інфекція 
вірусна, інфекція бактеріальна) або вказувати на локалізацію збуд-
ника.

і. ВНУтріШНьОлікарНЯНа — infectio intrahospitalis — будь- 
яке клінічно виражене інфекційне захворювання, яке виникло 

у пацієнта протягом перебування в акушерському стаціонарі 
або протягом 7 діб після виписки з нього, а також у медичного 
персоналу, яке виникло внаслідок його роботи в акушерському 
стаціонарі.
і. ВНУтріШНьОУтрОБНа — infectio intrauterina — захворю-
вання плода, що виникло внаслідок гематогенної (транспла-
центарної) переважно вірусної або тохо-інфекції з ураженням 
плода або клінічними проявами інфекції після народження 
дитини. Ураження плода відбувається переважно протягом 
раннього фетального періоду (9 — 22-й тиждень гестації) з 
формуванням вроджених аномалій розвитку або специфічного 
симптомокомплексу (ЗВУр, гідроцефалія, кальцифікати мозку, 
гепатоспленомегалія, важка жовтяниця).
і. ПериНатальНа — infectio perinatalis — захворювання пло-
да або новонародженого, які виникли внаслідок гематогенної 
(трансплацентарної), амніальної, висхідної або низхідної ін-
фекції, які відбулися у пізньому фетальному періоді (після 22-
го тижня гестації) з клінічними проявами захворювання про-
тягом раннього неонатального періоду. У разі Віл-позитивного 
статусу матері існує ризик передачі Віл через грудне молоко в 
разі грудного вигодовування.
і. ПіСлЯПОГОВа — infectio puerperalis — ускладнення пологів: 
інфікування травмованих тканин пологових шляхів переважно 
гноєтвірними бактеріями.
і. раНОВа — infectio vulneralis — інфекція, зумовлена проник-
ненням патогенних мікроорганізмів в рану.
і. ХірУрГічНа — infectio chirurgica — інфекційний процес, який 
потребує хірургічного втручання.

іНФертильНіСть, ності, ж. — infertilitas, atis. f. — неплідність че-
рез невиношування вагітності; неспроможність народити життєз-
датну дитину.
іСтМОраФіЯ, ї, ж. — istmorrhaphia, ae, f. — операція: накладання 
швів на ділянку перешийка матки.
іСтОріЯ, ї, ж. — historia, ае, f. — 1) процес розвитку природи й сус-
пільства; 2) наука, що вивчає хронологічні послідовності ходу роз-
витку суспільства та його закономірності; 3) хід розвитку, руху 
чого-небудь; 4) наука про розвиток, послідовні зміни якої-небудь 
галузі природи, культури, знання; 5) сукупність фактів і подій, які 
належать до минулого.

і. ПОлОГіВ — historia partus — медичний документ пологового 
будинку, в якому реєструють дані про перебіг і закінчення по-
логів, акушерські операції та інші лікувальні заходи.

іНФаНтиліЗМ іСтОріЯ



7776

і. рОЗВиткУ дитиНи — historia crescеntiae infantis — доку-
мент дитячої поліклініки для реєстрації даних розвитку й ста-
ну здоров’я дитини, лікування та запобігання хворобам.
і. ХВОрОБи — anamnesis morbi — 1) медичний документ про 
стан здоров’я хворої людини, який заповнює лікар від почат-
ку лікування до його закінчення; 2) сукупність фактів і подій з 
життя хворої людини.

іХтіОЗ, у, ч. — ichthyosis, is, f. — генералізований гіперкератоз з 
атрофією сальних і потових залоз; надмірне ороговіння шкіри з 
утворенням великої кількості лусочок.

і. НаБУтий — ichthyosis acquisita — іхтіоз в осіб середнього або 
похилого віку, спричинений ендокринними розладами, інток-
сикацією.
і. ПлОда — ichthyosis fetus; ichthyosis fetalis — природжений іх-
тіоз у вигляді товстого панцира з численних лусок і глибоких 
тріщин на всій шкірі; може починатися на 4-5-му місяці вагіт-
ності; несумісний із життям.
і. ПрирОдЖеНий — ichthyosis congenita — спадковий іхтіоз, 
що виникає під час внутрішньоутробного розвитку й виявля-
ється у новонародженого.

к
каМіНь, меня, ч. — син. кОНкреМеНт — calculus, i, m.; 
concrementum, i, n. — щільний патологічний утвір, сформований із 
солей і колоїдних речовин, переважно в порожнистих органах, ви-
відних протоках залоз.

к. МаткОВий — calculus uterinus — камінь, який утворився в 
матці внаслідок кальцифікації пухлини.

каНал, у, ч. — canalis, is, m. — 1) вузька порожнина в чому-небудь, 
яка має форму трубки; 2) в анатомії: трубка в організмі, якою про-
ходять різні речовини; 3) спосіб поширення чого-небудь.

к. іСтМічНий — див. каНал Шийки Матки
к. ПаХВиННий — canalis inguinalis — щілина в пахвинній ді-
лянці черевної стінки, через яку пролягає сім’яний канатик у 
чоловіків або кругла зв’язка матки в жінок.
к. ПОлОГОВий — син. ШлЯХи ПОлОГОВі — canalis parturiens, 
canalis obstetricus — фізіологічний шлях виходу плода назовні 
із порожнини матки під час пологів.

к. СечОВиПУСкНий — див. СечіВНик
к. Шийки Матки — син. каНал іСтМічНий — canalis cervicis 
uteri — порожнина шийки матки у вигляді трубки, що відкри-
вається в піхву.

каНатик, а, ч. — funiculus, i, m. — 1) невеликий струно- або пучко-
подібний утвір; 2) в анатомії структура у формі канатика.

к. ПУПкОВий — син. ПУПОВиНа — funiculus umbilicalis — тяж, 
який з’єднує плід з плацентою, завдовжки близько 50-60 см, 
завтовшки 1,5-2 см; містить кровоносні судини (дві артеріх та 
одна вена), через які здійснюється фетоплацентарний крово-
обіг і протоки — жовткову й алантоїса.

каНдида и, ж. — cаndida, ае, f. — рід Candida містить близько 200 
видів; об’єднує ряд незавершених дріжджоподібних і завершених 
дріжджових грибів, які здатні виробляти дріжджові клітини, міце-
лій, псевдоміцелій і бластоспори (бруньки); провідне значення в 
розвитку кандидозу в людини мають С. albicans і С. tropicalis; для С. 
albicans характерна наявність бластоспор-клітин, які брунькують-
ся, і хламідоспор-товстостінних двохконтурних великих овальних 
спор; види роду Candida є частиною нормальної мікрофлори, мо-
жуть проникати в тканини (ендогенна інфекція) і спричиняти кан-
дидоз в осіб з ослабленим імунним захистом; рідше збудник пере-
дається дитині під час пологів, годування грудьми; у разі передачі 
статевим шляхом можливий розвиток урогенітального кандидозу; 
уражають слизові оболонки, шкіру, нігті й внутрішні органи.
каНдидаМікОЗ, у, ч. — див. каНдидОЗ
каНдидеМіЯ, ї, ж. — candidaеmia, ае, f. — наявність у крові грибів 
роду Candida.
каНдидОЗ, у, ч. — син. каНдидаМікОЗ, МОНіліаЗ — candidosis, 
is, f.; candidomycоsis, is, f.; moniliasis, is, f. — мікоз, спричинений гри-
бами, переважно С. albicans; уражає здебільшого шкіру й слизові 
оболонки; у разі імунодефіциту може спричиняти ендокардит або 
системне захворювання.

к. ВаГіНальНий — candidоsis vaginalis — грибне ураження 
вагіни й вульви; характеризується свербежем, еритемою та на-
бряком вульви, білими виділеннями тощо.

каНдидОЗНий, а, е — candidosus, a, um; candidаlis, е. — стосовно 
до грибів роду Саndida.
каНцерОГеНеЗ, у, ч. — син. карциНОГеНеЗ — cancerogenesis, is, 
f. — багатофакторний і багатостадійний процес із генетично і епі-
генетично ушкодженням клітин, які блокують механізм відповіді 
та нормальні ростові обмеження з боку організму господаря; меха-

іХтіОЗ каНцерОГеНеЗ
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нізм реалізації зовнішніх і внутрішніх чинників, які спричиняють 
трансформацію нормальних клітин в ракову; процес утворення й 
розвитку злоякісної пухлини; супроводжується втратою здатності 
імунної системи розпізнавати та знищувати анаплазовані клітини, 
розладами ангіогенезу, формуванням мікрооточення, що сприяє 
росту й метастазуванню пухлини. 
каПацитаціЯ, ї, ж. — capacitas, atis, f. — процес взаємодії спермато-
зоїда з поверхнею слизової оболонки маткової труби, під час якого 
глікопротеїнове покриття й білки сім’яної рідини видаляються з 
плазматичної мембрани акросомної ділянки сперматозоїда; відбу-
вається в матковій трубі, триває в людини близько 7 годин, робить 
сперматозоїди здатними проникнути крізь променистий вінець 
яйцеклітини.
каПУСта МОрСька — див. лаМіНаріЯ
кардіОтОкОГраФ, а, ч. — cardiotocographus, i, m. — апарат для ав-
томатичної реєстрації серцебиття плода й сили переймів.
кардіОтОкОГраФіЯ, ї, ж. — cardiotocographia, ae, f. — синхронний 
електронний запис серцевого ритму і маткових скорочень під час 
пологів.
кардіОтОПОГраФіЯ, ї, ж. — cardiotopographia, ae, f. — топографічна 
анатомія серця та його проекції на ділянку передньої стінки груд-
ної клітки; виявляє в плода ознаки хронічної гіпоксії й зниження 
компенсаторної здатності фетоплацентного комплексу.
каріОтиП, у, ч. — caryotypus, i, m. — хромосомний набір соматич-
них клітин організму.
каріОтиПУВаННЯ, у, ч. — caryotypatio, onis, f. — дослідження хро-
мосомного набору за допомогою оптичного мікроскопа.
карУНкУли ГіМеНальНі — див. клаПтики діВОчОЇ ПеретиНки
карциНОГеНеЗ, у, ч. — див. каНцерОГеНеЗ
карциНОМа, и, ж. — див. рак
каСтрат — див. ЄВНУХ
каСтраціЯ, ї, ж. — син. ВиХОлОЩеННЯ, ГОНадектОМіЯ — 
castratio, onis, f. — повне й необоротне припинення функції гонад, 
зумовлене атрофією; видалення яєчок або яєчників.

к. ГОрМОНальНа — castratio hormonalis — кастрація за допо-
могою гормональних препаратів.
к. ПрОМеНеВа — castratio radialis — кастрація, спричинена 
опроміненням гонад.
к. траВМатичНа — castratio traumatica — кастрація, спричи-
нена травмою гонад.

к. ХірУрГічНа — castratio chirurgica — операція: двобічне ви-
далення статевих залоз. 

каСтрУВати, ую, уєш, недок. і док., перех. — castro, avi, atum, are — 
видаляти статеві залози; вихолощувати.
кеФалОГеМатОМа, и, ж. — kephalohaematoma, atis, n. — пологова 
травма м’яких тканини черепа, у результаті якої між окістям і кіст-
кою накопичується кров. Утворення має вигляд пухлини, межі якої 
збігаються з межами кістки (найчастіше тім’яної або потиличної 
кісток).
кеФалОкраНіОклаСт, а, ч. — син. БаЗіОтриБ — cephalocranioclas-
tus, i, m. — акушерський інструмент для витягнення плода за пер-
форовану голівку.
кила, и, ж. — див. ГриЖа
киШеНЯ, і, ж. — bursa, ae, f.; recessus, us, m. — в анатомії: загли-
блення у формі мішечка (в органі).

к. дУГлаСа — див. ЗаГлиБиНа ПрЯМОкиШкОВО-МаткОВа
кільце, я, с. — anulus, і, m. — 1) предмет, який має вигляд кола; 
2) те, що має вигляд такого предмета; 3) те, що замкнене круго-
вою лінією чого-небудь; 4) в анатомії: анатомічний утвір з такими 
ознаками.

к. аМНіОтичНе — anulus amnioticus — край амніона, прикрі-
плений до пупкового канатика зародка.
к. ГриЖОВе — anulus hernialis — отвір, через який випинаєть-
ся грижовий мішок.
к. деМаркаційНе — anulus demarcationis — червона лінія біля 
основи пуповини під кінець першої доби життя новонародже-
ного.
к. кОНтракційНе БаНдлЯ — anulus соntractionis Bandli — ви-
соке косе розміщення пограничного кільця між тілом матки та 
її перерозтягненим нижнім сегментом; ознака загрози розриву 
матки під час пологів.
к. МаткОВе — син. ПеСарій — hysterоphorus, і, m.; pessarium, і, 
n.; pessulum, і, n.; pessum, і, n. — пластмасове або гумове кільце 
для введення в піхву в разі випадіння чи опущення матки.
к. ПаХВиННе ГлиБОке — anulus inguinalis profundus — вну-
трішній отвір пахвинного каналу, розміщений на його задній 
стінці відповідно до бічної пахвинної ямки; отвір у поперечній 
фасції для сім’яного канатика або круглої зв’язки матки.
к. ПаХВиННе ПОВерХНеВе — anulus inguinalis superficialis — 
зовнішній отвір пахвинного каналу, розмішений досередини 

каПацитаціЯ кільце
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і вище від лобкового горбка; отвір в апоневрозі зовнішнього 
косого м’яза живота для проходження сім’яного канатика або 
круглої зв’язки матки.
к. ПУПкОВе — anulus umbilicalis — отвір усередині білої лінії 
живота, через який проходить пупковий канатик у плода; місце 
виходу пупкової грижі; волокнисте кільце навколо пупка зго-
дом зникає.

кіСта, и, ж. — cystis, is, f.; cysta, ae, f. — патологічна порожнина в 
органі, стінка якої утворена фіброзною тканиною й вистелена епі- 
або ендотелієм; містить рідину або напівтвердий матеріал.

к. ГеМОраГійНа — cystis haemorrhagica — кіста внаслідок ін-
капсуляції згустка крові.
к. дерМОЇдНа — див. дерМОЇд
к. еНдОМетріОЇдНа — cystis endometrioidea — кіста яєчника, 
порожнина якої вистелена епітелієм, подібним до ендометрія, 
містить в’язку темно-брунатну масу (залишки крові).
к. ЖОВтОГО тіла — cystis corporis lutei — кіста яєчника, утво-
рюється з жовтого тіла в разі надмірного продукування лютро-
піну.
к. ЗалОЗи БартОліНа — cystis glandulae Bartholini — ретенцій-
на кіста великої залози присінка піхви, утворюється внаслідок 
непрохідності її вивідної протоки.
к. каНалУ ГартНера — cystis ductus Gartneri — кіста, що ви-
никає з поздовжньої протоки над’яєчника в товщі стінки піхви. 
к. лЮтеЇНОВа — cystis luteinica — кіста яєчника, що розвива-
ється з жовтого тіла.
к. МатериНСька — cystis matеrna — кіста, що містить у своїй 
порожнині інші кісти, прикріплені до її стінки.
к. МОлОчНа — cystis lactеa — кіста в тканині грудної залози 
внаслідок закупорення молочної протоки.
к. НаБОта — син. ФОлікУл НаБОта — cystis Nabothi — кістоз-
но розширені слизові залози в стінці каналу шийки матки.
к. ПлацеНтНа — cystis placentalis — сіро-біла дископодібна 
кіста плаценти внаслідок дегенерації трофобластних клітин.
к. ПриЯЄчНикОВа — cystis parovarialis — природжена ретен-
ційна кіста протоки над’яєчника.
к. ПСеВдОМУциНОЗНа — cystis pseudomucinоsa — кістома 
яєчника; стінки її вкриті епітелієм, який виділяє слиз.
к. ретеНційНа — cystis retentionalis — кіста у залозі в разі по-
рушення відтікання секрету.
к. СлиЗОВа — cystis mucosa — кіста, що містить слиз.

к. СПраВЖНЯ — cystis vera — кіста, що утворюється в тканині і 
не є розширенням протоки або порожнини.
к. ШОкОладНа — cystoma ovarii endometrioideum — кіста яєч-
ника з порожниною, вистеленою епітелієм, подібним за будо-
вою до ендометрія; містить в’язку темно-брунатну масу внаслі-
док накопичення гемосидерину після геморагії.
к. ЯЄчНика ФОлікУлЯрНа — cystis ovarii follicularis — кіста 
яєчника, спричинена затримкою рідини в порожнині фолікула.

кіСтОМа, и, ж. — син. циСтОМа — cystoma, atis, n. — порожнина в 
залозистій тканині, утворюється під час росту пухлини; кістозна 
пухлина.

к. ЯЄчНика — cystoma ovarii — пухлина яєчника, що містить 
порожнину з рідиною.

клайНФелтера СиНдрОМ — див. СиНдрОМ клайНФелтера
клаПтики діВОчОЇ ПеретиНки — син. карУНкУли ГіМеНальНі 
— carunculae hymenales, carunculae myrtiformes — залишки дівочої 
перетинки після її розриву.
клейдОрекСиС, у, ч. — cleidorrhexis, is, f. — перелом ключиці; може 
виникати під час пологів у разі сідничного передлежання плода.
клейдОтОМіЯ, ї, ж. — cleidotomia, ae, f. — акушерська операція: 
розтин ключиці плода.
кліМакС, у, ч. — див. ПеріОд кліМактеричНий
клітиНа, и, ж. — cellula, ae, f. — елементарна біологічна система, 
що складається з ядра, цитоплазми, різних органел та оболонки.

к. аНаПлаСтичНа — cellula anaplastica — клітина, що не має 
характерних морфологічних і функціональних ознак певної 
тканини; виявляється у злоякісних пухлинах.
к. ВідПадНа — син. клітиНа децидУальНа — cellula 
decidualis — велика клітина полігональної форми з оксифіль-
ною цитоплазмою; утворюється в секреторній фазі менстру-
ального циклу й під час вагітності в базальному шарі ендоме-
трія — між верхівками ворсинок хоріона.
к. ВійчаСта — cellula ciliata — клітина епітелію дихальних 
шляхів і сім’явиносних шляхів, матки й маткових труб; містить 
численні війки на апікальному полюсі для видалення частинок 
пилу, просування статевих клітин, зародка тощо.
к. ГаПлОЇдНа — cellula haploidea — клітина з повним од-
ним набором хромосом (22 автосоми й одна статева Х- або 
Y-хромосома в людини); зріла статева клітина (сперматозоїд і 
яйцеклітина).
к. децидУальНа — див. клітиНа ВідПадНа

кіСта клітиНа
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к. СтатеВа — cellula sexualis — клітина з гаплоїдним набором 
хромосом (сперматозоїд або яйцеклітина); здатна відтворюва-
ти організм, зливаючись з клітиною протилежної статі.
кліткОВиНа, и, ж. — tela cellulosa; tela cellularis — в анатомії: 
пухка волокниста сполучна тканина із включенням жиру на-
вколо внутрішніх органів або в щілинах між м’язами, судинами, 
нервами.
к. ПриМаткОВа — син. ПараМетрій — parametrium, i, n. — 
сполучнотканинна клітковина навколо шийки матки і між 
листками її широких зв’язок.

клітОр, а, ч. — clitoris, idis, f. — зовнішній статевий орган у жінки; 
утворюється з двох печеристих тіл; розміщений біля верхніх кін-
ців малих соромітних губ у передньому куті соромітної щілини; 
містить багато сальних залоз, що виробляють смегму. численні 
рецепторні нервові закінчення забезпечують кровонаповнення 
та ерекцію печеристих тіл, що підвищує збудливість жінки під час 
статевого акту.
клітОректОМіЯ, ї, ж. — clitorectomia, ae, f. — операція: видалення 
клітора.
кОЇтУС, у, ч. — див. акт СтатеВий
кОліЗіЯ, ї, ж. — collisio, onis, f. — розходження між правовими нор-
мами; зіткнення протилежних сил.

к. БлиЗНЯт — collisio gemellorum — зчеплення (сплетення) 
плодів під час пологів у разі багатоплідної вагітності; одночас-
не входження в таз голівок обох плодів із двійнят.

кОлОНіЗаціЯ, ї, ж. — colonisatio, onis, f. — 1) заселення мікроор-
ганізмами тканин й органів людини; 2) утворення колоній мікро-
організмів.

к. киШОк — colonisatio intestinorum — заселення кишок мі-
крофлорою відразу після народження; формування власної 
системи мікробіоценозу новонародженого; важливий меха-
нізм адаптації дитини до нових умов життя, що визначає стан 
її здоров’я в майбутньому; залежить від мікрофлори матері, 
стану її здоров’я, перебігу пологів і післяпологового періоду, 
уживання ліків, гігієнічних умов, спільного чи окремого пере-
бування матері й дитини у пологовому будинку, характеру ви-
годовування, особливо в перші місяці життя.

кОльПіт, у, ч. — син. ВаГіНіт — colpitis, idis, f.; vaginitis, idis, f. — за-
палення піхви.

к. атрОФічНий — син. ВаГіНіт атрОФічНий — colpitis 
atrophica; vaginitis atrophica — кольпіт у жінок після менопау-

зи, пов’язаний з недостатністю естрогенів; характеризується 
атрофічними змінами з виразками та розшаруванням слизової 
оболонки, облітерацією піхви.
к. ГриБНий — colpitis fungosa — кольпіт, спричинений гриба-
ми.
к. ГОНОрейНий — colpitis gonorrhoica — кольпіт, спричинений 
гонококами.
к. триХОМОНадНий — colpitis trichomonadica — кольпіт, спри-
чинений трихомонадами.

кОльПОГіПерПлаЗіЯ, ї, ж. — colpohyperplasia, ае, f. — надмірне 
розростання слизової оболонки й стовщення стінки піхви.

к. еМФіЗеМатОЗНа — colpohyperplasia emphysematica; 
colpohyperplasia emphysematosa — кольпогіперплазія з утво-
ренням у слизовій оболонці дрібних порожнин, заповнених 
газом.
к. кіСтОЗНа — colpohyperplasia cystica — кольпогіперплазія, у 
разі якої утворюються кісти в слизовій оболонці піхви.

кОльПОГіСтерОтОМіЯ, ї, ж. — colpohysterotomia, ае, f. — операція: 
розтин матки через піхву.
кОльПОГраФіЯ, ї, ж. — colpographia, ае, f. — рентгенографія контр-
астованої піхви.
кОльПОелектрОПлетиЗМОГраФіЯ, ї, ж. — colpoelectro plethy-
smo graphia, аe, f. — дослідження тонусу стінок піхви за допомогою 
електроплетизмографії.
кОльПОкератОЗ, у, ч. — colpokeratosis, is, f. — надмірне зроговіння 
слизової оболонки піхви.
кОльПОклейЗиС, у, ч. — colpocleisis, is, f. — операція: закриття 
просвіту піхви (у разі міхурно-піхвової нориці).
кОльПОкСерОЗ, у, ч. — colpoxerosis, is, f. — надмірна сухість слизо-
вої оболонки піхви й шкіри вульви.
кОльПОПекСіЯ, ї, ж. — colpopexia, ае, f. — операція: підшивання 
стінок піхви до стінки черевної порожнини в разі випадіння піхви. 
кОльПОПериНеОПлаСтика, и, ж. — colpoperineoplastica, ае, f. — 
операція: пластика промежини й піхви в разі опушення або випа-
діння органів малого таза.
кОльПОПлаСтика, и, ж. — colpoplastica, ае, f. — операція: пласти-
ка піхви.
кОльПОПОеЗ, у, ч. — colpopoiesis, is, f. — пластична операція: утво-
рення штучної піхви.
кОльПОПтОЗ, у, ч. — див. ВиПадіННЯ ПіХВи

клітОр кОльПОПтОЗ
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кОльПОраФіЯ, ї, ж. — colporrhaphia, аe, f. — операція: 1) зашивання 
стінок піхви в разі її опушення й випадіння; 2) накладання швів на 
стінку піхви для звуження її просвіту.

к. ЗадНЯ — colporrhaphia posterior — операція: зашивання де-
фекту задньої стінки піхви.
к. ПередНЯ — colporrhaphia anterior — операція: зашивання 
дефекту передньої стінки піхви.

кОльПОрекСиС, у, ч. — colporrhеxis, is, f. — розрив стінки піхви.
кОльПОСкОП, а, ч. — colposcopium, і, n. — медичний ендоскоп для 
огляду під збільшенням слизової оболонки піхвової частини ший-
ки матки, стінок піхви, вульви.
кОльПОСкОПіЯ, ї, ж. — colposcopia, ае, f. — діагностичний огляд 
входу в піхву, стінок піхви і вагінальної частини шийки матки в 
різні фізіологічні періоди життя жінки за допомогою кольпоскопа, 
спеціального приладу, який представляє собою бінокуляр і освіт-
лювальний пристрій.
кОльПОСтат, а, ч. — colpostatum, і, n. — радіо-терапевтичний аплі-
катор для лікування раку шийки матки. 
кОльПОСтеНОЗ, у, ч. — colpostenosis, is, f. — звуження просвіту піх-
ви. 
кОльПОСтеНОтОМіЯ, ї, ж. — colpostenotomia, ае, f. — операція: роз-
тин стінки піхви з разі її звуження або атрезії.
кОльПОтОМіЯ, ї, ж. — colpotomia, ае, f.; vaginotomia, ae, f. — опера-
ція: розтин заднього склепіння піхви. 
кОльПОцеліОтОМіЯ, ї, ж. — colpocoeliotomia, ae, f. — операція: 
розтин заднього склепіння піхви й очеревини прямокишково-мат-
кової заглибини.
кОльПОциСтит, у, ч. — colpocystitis, idis, f. — запалення піхви й се-
чового міхура. 
кОльПОциСтОцелЄ, невідм., с. — colpocystocele, es, f. — грижа се-
чового міхура з випадінням передньої стінки піхви. 
кОльПОцитОГраМа, и, ж. — colpocytogramma, atis, n. — досліджен-
ня клітин мазка зі слизової оболонки піхви.
кОльПОцитОдіаГНОСтика, и, ж. — colpocytodiagnostica, ae, f. — 
дослідження статевих гормонів жінки на підставі вивчення клітин 
мазків зі слизової оболонки піхви.
кОНдилОМа, и, ж. — condyloma, atis, n. — місцевий наріст або вуз-
ликове розростання шкіри чи слизових оболонок у людини, най-
частіше на поверхні вульви, спричинене хронічним запаленням.

к. ГОСтрОкіНцеВа — condyloma acuminatum — рожевий утвір 
на звуженій основі, локалізується переважно на шкірі статевих 
органів, у пахвинній складці й сідничній борозні.

к. ШирОка — condyloma latum — гіпертрофічна папула з ши-
рокою основою і мацерованою поверхнею; локалізується пере-
важно в складках шкіри, навколо відхідника й зовнішніх стате-
вих органів; ознака вторинного рецидивного сифілісу.

кОНдилОМатОЗ, у, ч. — condylomatosis, is, f. — наявність числен-
них кондилом.
кОНіЗаціЯ, ї, ж. — conisatio, onis, f. — вирізання частини тканини 
у формі конуса.

к. Шийки Матки — conisatio cervicis uteri — операція: конусо-
подібне вирізання хворобливо зміненої частини шийки матки 
електроножем.

кОНкреМеНт, у, ч. — див. каМіНь
кОНСУльтаціЯ, ї, ж. — 1. consultatio, onis, f.; 2. consultarium, i, n. —  
1) порада, тлумачення, надані спеціалістом; 2) нарада фахівців з 
якого-небудь питання; 3) установа для надання порад спеціаліста-
ми з певних питань або медичної допомоги.

к. дитЯча — consultarium infantium — лікувально-профілак-
тичний заклад, який надає кваліфіковану медичну допомогу 
дітям.
к. ЖіНОча — consultarium femineum — лікувально-профілак-
тичний заклад, який надає кваліфіковану медичну допомогу 
жінкам і здійснює спостереження за перебігом вагітності.

кОНтрацеПтиВи, ів, мн. — див. ЗаСОБи ПрОтиЗаПлідНі
кОНтрацеПціЯ, ї, ж. — contraceptio, onis, f. — методи й засоби за-
побігання вагітності.
кОН’ЮГата, и, ж. — conjugata, ае, f. — 1) лінійні розміри жіночого 
таза в акушерській практиці; 2) передньо-задній діаметр входу в 
малий таз.

к. акУШерСька — conjugata obstetricа — відстань від серед-
ини передньої поверхні мису крижів до точки задньої поверхні 
лобкового симфізу, що найбільше виступає.
к. аНатОМічНа — син. кОН’ЮГата ВНУтріШНЯ — conjugata 
anatomica — відстань від середини передньої поверхні мису 
крижів до середини верхнього краю лобкового симфізу.
к. БічНа — conjugata lateralis — відстань між верхніми остями 
клубової кістки
к. ВНУтріШНЯ — див. кОН’ЮГата аНатОМічНа
к. діаГОНальНа — conjugata diagonalis — відстань від серед-
ини передньої поверхні мису крижів до середини нижнього 
краю лобкового симфізу.

кОльПОраФіЯ кОН’ЮГата
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к. ЗОВНіШНЯ — conjugata extеrna — відстань від ямки між 
остистими відростками V поперекового й і крижового хребців 
до верхнього краю лобкового симфізу.

кОН’ЮктиВіт БлеНОрейНий — див. БлеНОреЯ
кОПУлЯціЯ, ї, ж. — copulatio, onis, f. — 1) з’єднання двох особин у 
статевому акті.
кОрдОцеНтеЗ, у, ч. — cordocentesis, is, f. — черезшкірний прокол 
пупкової вени; узяття крові з пуповини плода через передню че-
ревну стінку вагітної під ультразвуковим контролем для визна-
чення гемоглобіну, гематокриту, кількості ретикулоцитів, групи 
крові, й Rh-фактору, рівня білірубіну й сироваткового білка, анти-
тіл, фіксованих на еритроцитах плода; використовується для діа-
гностики гемолітичної хвороби плода.
кОртикОтрОПіН (актГ), у, ч. — син. ГОрМОН адреНОкОртикО-
трОПНий — corticotpopinum, i, n; hormonum adrenocorticotrophicum 
— пептидний гормон, який продукують кортикотропні ендокри-
ноцити аденогіпофіза; складається з 39 амінокислот; фізіологіч-
ний стимулятор функції клітин кіркової речовини надниркових 
залоз; стимулює біосинтез і виділення в кров глюкокортикоїдів й 
андрогенів; має протиалергійні, протизапальні, імунодепресивні 
властивості, спричиняє атрофію сполучної тканини, впливає на 
вуглугодний, білковий обмін та інші біохімічні процеси. 
краНіОдидиМУС, а, ч. — craniodidymus, і, m. — плід з двома голо-
вами.
краНіОклаЗіЯ, ї, ж. — cranioclasia, аe, f.; сranioclasis, is, f. — опера-
ція руйнування плода: витягання плода за голівку краніокластом. 
краНіОклаСт, а, ч. — cranioclastum, і, n. — міцні щипці для захо-
плення перфорованої голівки й витягання плода.
краНіОПаГ, а, ч. — craniopagus, і, m. — близнюки зі зрослими голо-
вами.
краНіОСиНОСтОЗ, у, ч — син. краНіОСтОЗ — craniosynostosis, is, f.  
— передчасне окостеніння черепа і щільне зрощення кісток у ді-
лянці швів.
краНіОСтОЗ, у, ч. — див. краНіОСиНОСтОЗ
краНіОтОМіЯ, ї, ж. — craniotomia, ае, f. — 1) акушерська операція: 
перфорація голівки плода з видаленням головного мозку; 2) тре-
панація черепа; розкриття черепа.
краУрОЗ, у, ч. — craurosis, is, f. — прогресивне передракове захво-
рювання (ущільнення й зморщення шкіри і слизових оболонок); 
супроводжується свербежем. 

к. ВУльВи — craurosis vulvae — прогресивна атрофія слизової 
оболонки малих соромітних губ і клітора в період менопаузи; 

характеризується сильним свербежем, тріщинами шкіри й сли-
зових оболонок, болем.

криЗ, у, ч. — crisis, is, f. — раптове погіршення стану, посилення 
симптомів захворювання.

к. СтатеВий НОВОНарОдЖеНиХ — crisis genitalis neonatorum 
— набрякання грудних залоз, кров’янисті виділення з піхви но-
вонароджених, зумовлені впливом естрогенів, які потрапили 
до плода через плаценту.

криПтОМеНОреЯ, ї, ж. — cryptomenorrhoea, ae, f. — несправжня 
аменорея, у разі якої відчутні ознаки менструації без зовнішньої 
кровотечі (наприклад, через цілу дівочу перетинку).
кріСтеллЄра СПОСіБ — див. СПОСіБ кріСтеллЄра
крОВОВтрата, и, ж. — haemorrhagia, ae, f. — 1) хворобливий процес 
спричинений ушкодженням судин і зменшенням кількості крові; 
2) дія, внаслідок якої зменшується вміст крові в організмі.
крОВООБіГ, у, ч. — син. крОВОПлиН — circulatio sanguinis — рух 
крові через серце й судини по замкненій кровоносній системі, що 
забезпечує обмін речовин у тканинах організму.

к. еМБріОНальНий — circulatio embryonalis — первинний 
кровообіг, який забезпечує постачання поживних речовин і 
кисню зародку.
к. ЗВОрОтНій — син. ПерФУЗіЯ ретрОГрадНа — haemorrhysis 
retrograda; perfusio retrograda — кровообіг у напрямку, проти-
лежному до природного.
к. ПлацеНтНий — circulatio placentalis — кровообіг плода й 
матері через ворсинкові простори плаценти.

крОВОПлиН, у, ч. — див. крОВООБіГ
крОВОтеча, і, ж. — син. ГеМОраГіЯ — haemorrhagia, ae, f.; 
haemorrhoea, ae, f. — витікання крові із судин у разі порушення їх-
ньої цілості або проникності.

к. артеріальНа — haemorrhagia arterialis — кровотеча з ушко-
дженої артерії.
 к. ВеНОЗНа — haemorrhagia venosa — кровотеча з ушкодженої 
вени.
к. Від рОЗриВУ — haemorrhagia per rrhexim — кровотеча, спри-
чинена розривом cудинної стінки.
к. ВідХідНикОВО-ПрЯМОкиШкОВа — haemorrhagia anorectalis 
— кровотеча із судин прямої кишки або відхідникового каналу.
к. ВНУтріШНЯ — haemorrhagia interna — кровотеча в тканини, 
органи або порожнини тіла.

кОН’ЮктиВіт БлеНОрейНий крОВОтеча
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к. діаПедEЗНа — haemorrhagia per diapedesim — просякання 
крові через стінку судини; вихід крові із судини в разі підвище-
ної проникності її стінки.
к. еСеНціальНа — haemorrhagia essentialis — кровотеча неяс-
ного походження.
к. МаткОВа — син. МетрОраГіЯ — metrorrhagia, ae, f. — крово-
теча з матки в разі хворобливого процесу в ній або внаслідок 
порушення функції яєчників; не стосується менструації й по-
логів.
к. МеНСтрУальНа — menorrhoea, ae, f. — кровотеча з матки 
під час менструації.
к. ПареНХіМатОЗНа — haemorrhagia parenchymatosa — капі-
лярна кровотеча з паренхіми внутрішнього органа.
к. ПіСлЯПОлОГОВа — haemorrhagia puerperalis — втрата крові 
0.5% або більше від маси тіла після народження плода; існують 
такі типи післяпологових кровотеч: 1) кровотечі у третьому 
періоді пологів; 2) первинні (ранні), які виникають в ранньому 
післяпологовому періоді або протягом 24 годин після пологів; 
3) вторинні (пізні), які виникають після 24 годин та до 6 тиж-
нів після пологів.
к. ПУПкОВа — син. ОМФалОраГіЯ — omphalorrhagia, ae, f. –
кровотеча з кукси пуповини або пупкової ранки.
к. траВМатичНа — haemorrhagia traumatica — кровотеча, зу-
мовлена травматичним ушкодженням судин.

крУкеНБерГа ПУХлиНа — див. ПУХлиНа крУкеНБерГа
кУльдОСкОПіЯ, ї, ж. — culdoscopia, ae, f. — метод дослідження ор-
ганів малого таза жінки за допомогою ендоскопа, уведеного в че-
ревну порожнину через розріз заднього склепіння піхви.
кУльдОтОМіЯ, ї, ж. — culdotomia, ae, f. — операція: розтин тканин 
з доступом до прямокишково-маткової заглибини.
кУльдОцеНтеЗ, у, ч. — culdocentesis, is, f. — пункція склепіння піх-
ви для аспірації рідини з прямокишково-маткової заглибини.
кУльки ПіХВОВі — син. ГлОБУлі — globuli vaginales — куляста лі-
карська форма для введення в піхву.
кЮретаЖ, у, ч. — excochleatio, onis, f.; abrasio, onis, f. — вишкрібан-
ня матки гострою ложкою-кюреткою.

л
лактаціЯ, ї, ж. — lactatio, onis, f. — 1) процес утворення й виді-
лення молока грудною залозою після пологів; 2) період годування 
грудьми.
лактОГеН, у, ч. — lactogenum, i, n. — речовина, що збільшує утво-
рення й виділення молока грудною залозою; головний лактоген — 
пролактин.

л. лЮдСький ПлацеНтНий — син. ГОрМОН ХОріОНіч-
Ний лактОСОМатОтрОПНий — hormonum chorionicum 
lactosomatotropicum — поліпептидний гормон; лактоген з біо-
логічними та імунологічними властивостями, утворюється в 
плаценті, проникає в кров вагітної й стимулює ріст плода, при-
гальмовує активність материнського інсуліну, поліпшує поста-
чання плода глюкозою.

лактОГеНеЗ, у, ч. — lactogenesis, is, f. — секреція молока грудними 
залозами.
лактОСтаЗ, у, ч. — lactostasis, is, f. — припинення секреції або за-
тримання молока в грудній залозі, застій молока.
лаМіНаріЯ, ї, ж. — син. каПУСта МОрСька — Laminaria, ae, f. — 
палички ламінарій, призначені для розширення цервікального ка-
налу. Зроблені із природньої сировини — морської водорості. це 
щільні негнучкі палички довжиною 5-6 см, товщиною від 2 до 10 
мм. У вологому або рідкому середовищі палички ламінарій розбу-
хають, збільшуючи свої поперечні розміри в 4-5 разів через 16-24 
години. Механізм дії палички ламінарій обумовлений не тільки її 
механічними властивостями, пов’язаними з високою гігроскопіч-
ністю, але й стимуляцією локального виділення ендогенних про-
стагландинів.
лаНУГО, невідм., с. — lanugo, inis, f. — 1) волосяний покрив тіла за-
родка з кінця 3-го місяця внутрішньоутробного розвитку; 2) воло-
сяний пушок на шкірі людини, крім ділянок з нормальним довгим 
волоссям.
лаПарОГеМОраГіЯ, ї, ж. — laparohaemorrhagia, ае, f. — крововилив 
у черевну порожнину.
лаПарОГіСтерОПекСіЯ, ї, ж. — laparohysteropexia, ae, f. — опера-
ція: пришивання матки до черевної стінки. 
лаПарОГіСтеректОМіЯ, ї, ж. — laparohysterectomia, ае, f. — опера-
ція: видалення матки через розріз живота. 

крУкеНБерГа ПУХлиНа
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лаПарОГіСтерОтОМіЯ, ї, ж. — laparohysterotomia, ае, f. — операція: 
розтин матки через черевну стінку; кесарів розтин.
лаПарОкОльПОтОМіЯ, ї, ж. — laparocolpotomia, ае, f. — операція: 
черевно-піхвовий розтин; видозмінений кесарів розтин.
лаПарОраГіЯ, ї, ж. — laparorrhagia, ае, f. — кровотеча в черевну по-
рожнину.
лаПарОраФіЯ, ї. ж. — laparorrhaphia, ае, f. — шов на черевній стін-
ці; зашивання черевної стінки.
лаПарОСкОПіЯ, ї, ж. — див. аБдОМіНОСкОПіЯ, ПеритОНеОСкО-
ПіЯ
лаПарОтОМіЯ, ї, ж. — див. рОЗтиН ЖиВОта

л. ПОЗаОчереВиННа — laparotomia extraperitoneаlis — опера-
ція: розтин усіх шарів черевної стінки, крім пристінкової оче-
ревини.

лаПарОцеНтеЗ, у, ч. — laparocentesis, is, f. — прокол передньої че-
ревної стінки троакаром.
латерОВерСіЯ, ї, ж. — lateroversio, onis, f. — 1) положення з відхи-
ленням від серединної площини або лінії чого-небудь; 2) відхилен-
ня органа вбік від серединної лінії.

л. Матки — lateroversio uteri — відхилення матки вправо 
або вліво від серединної площини чи лінії.

латерОПОЗиціЯ, ї, ж. — lateropositio, onis, f. — зміщення вбік; біч-
ний нахил.

л. Матки — lateropositio uteri — зміщення матки вбік.
латерОФлекСіЯ, ї, ж. — lateroflexio, onis, f. — бічний перегин; зги-
нання в будь-який бік.

л. Матки — lateroflexio uteri — перегин тіла матки віднос-
но шийки з утворенням кута, відкритого вправо або вліво.

лейкОПлакіЯ, ї, ж. — leucoplakia, ae, f. — дистрофічні зміни в ді-
лянці вульви з патологічним зроговінням епітелію у вигляді білих 
плям; передраковий стан.

л. Шийки Матки — leuсoplakia cervicis uteri — білі плями 
на шийці матки, які виявляють під час кольпоскопії; пере-
драковий стан.

лейОМіОМа, и, ж. — leiomyoma, atis, n. — доброякісна пухлина, яка 
розвивається з непосмугованої м’язової тканини.

л. МаткОВа — leiomyoma uteri — лейоміома у вигляді чис-
ленних неінкапсульованих, зазвичай округлих і твердих 
сіро-білих пухлин усередині м’язової оболонки тіла матки 
або в її шийці.

лейОМіОСаркОМа, и, ж. — leiomyosarcoma, atis, n — злоякісна 
пухлина з непосмугованої м’язової тканини, саркома з великими 
веретеноподібними клітинами непосмугованих м’язів, найчастіше 
уражає матку, заочеревинну ділянку.
летальНіСть, ності, ж. — див. СМертельНіСть
лиХОМаНка, и, ж. — див. ГарЯчка
ліБериН, у, ч. — див. риліЗиНГ-ФактОр
ліБідО, невідм., с. — див. ПОтЯГ СтатеВий
ліГатУра, и, ж. — ligatura, ae, f. — нитка (джгут), зав’язана довко-
ла кровоносної судини або іншого трубчастого органа, тканинного 
тяжа, нерва; 2) перев’язування кровоносної судини з метою зупи-
нити кровотечу.
лійка, и, ж. — infundibulum, i, n. — 1) порожниста конічна струк-
тура з вузькою шийкою; 2) в анатомії: лійкоподібне продовження 
трубчастого органа.

л. МаткОВОЇ трУБи — infundibulum tubae uterinae — лійкопо-
дібне розширення черевного отвору маткової труби.

ліНіЯ, ї, ж. — linea, ae, f. — 1) риска, вузька смужка на якій-небудь 
поверхні; 2) смуга, що визначає межу, границю чого-небудь; 2) ряд 
кого-небудь, чого-небудь у вигляді безперервного ланцюжка.

л. Біла — linea alba — сухожилкова смуга між правим і лівим 
прямими м’язами живота від мечоподібного відростка грудини 
до лобка.
л. ВальдеЄра — linea Waldeyeri — білувата лінія на яєчнику в 
ділянці переходу його покривного епітелію в мезотелій брижі 
яєчника на межі між вільним і брижовим краями органа.
л. МіЖклУБОВа — linea interiliaca — лінія, що сполучає точки 
двох клубових гребенів, які найбільше виступають.
л. таЗа ПОГраНичНа — linea pelvis terminalis — умовна лінія 
на внутрішній поверхні таза, що є межею між великим і малим 
тазом.

лОБОк, бка, ч. — mons pubis — підвищення над лобковим 
з’єднанням у жінок, зумовлене великою кількістю підшкірного 
жиру.
лОХіальНий, а, е. — lochialis, e. — стосовно до лохій.
лОХіЇ, їй, мн. — син. ВиділеННЯ ПіСлЯПОлОГОВі, ВиділеННЯ 
ПіСлЯрОдОВі — lochia, orum, n/pl. — післяпологові виділення з 
порожнини матки, які складаються із залишків децидуальної тка-
нини, крові; у перші дні лохії кров’янисті, пізніше — серозні, а на-
прикінці — слизові.

л. Білі — lochia alba — лохії зі збільшеною кількістю лейкоци-
тів, які майже не містять крові. 

лаПарОГіСтерОтОМіЯ лОХіЇ
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л. крОВ’ЯНиСті — lochia sanguino-lenta — густі темно-червоні 
виділення з матки в перші дні після пологів.
л. СерОЗНі — lochia serosa — водянисті з домішкою крові виді-
лення з піхви на 4-5-й день після пологів.
л. черВОНі — lochia cruenta — виділення крові з матки після 
народження дитини.

лОХіОкОльПОС, у, ч. — lochiocolposis, is, f. — затримка лохій у піхві 
й розтягнення її. 
лОХіОМетра, и, ж. — lochiometra, ae, f. — затримка виділень в мат-
ці в післяпологовий період. 
лОХіОМетрит, у, ч. — lochiometritis, idis, f. — запалення матки че-
рез затримку лохій. 
лОХіОПеритОНіт, у, ч. — lochioperitonitis, idis, f. — перитоніт як 
ускладнення лохіометриту.
лОХіОреЯ, ї, ж. — lochiorrhoea, аe, f. — надмірне виділення лохій. 
лОХіОСтаЗ, у, ч. — lochiostasis, is, f. — затримка лохій.
лЮліБериН, у, ч. — luliberinum, i, n. — нейрогормон гіпоталамуса, 
який стимулює утворення лютропіну.
лЮМБОтОМіЯ, ї, ж. — син. рОЗтиН ПОПерекОВий — lumbotomia, 
ae, f. — операція: розкриття заочеревинного простору заочеревин-
ним доступом.
лЮтрОПіН, у, ч. — син. ГОрМОН лЮтеЇНіЗУВальНий — lutropinum, 
i, n. — гормон аденогіпофіза (глюкопротеїд), який регулює діяль-
ність статевих залоз (стимулює овуляцію, утворення жовтого тіла 
в яєчнику, стимулює секрецію жіночих і чоловічих статевих гормо-
нів).

м
МакрОГеНітОСОМіЯ, ї, ж. — macrogenitosomia, ae, f. — збільшен-
ня розмірів тіла й статевих органів у дітей внаслідок передчасного 
розвитку; надмірні зріст і розміри геніталій.
МакрОеНцеФаліЯ, ї, ж. — macroencephalia, ae, f. — надмірно вели-
кий головний мозок. 
МакрОСОМіЯ, ї, ж. — див. ГіГаНтиЗМ

М. ФетальНа — син. ГіГаНтиЗМ ПлОдОВий — macrosomia 
fetalis; gigantisnus fetalis — надмірна маса тіла новонароджено-
го; найчастіше спостерігається в дітей, народжених матерями, 
хворими на діабет або церебральний гігантизм.

Мале тіМ’ЯчкО — fonticus minor — поглиблення на голівці плода, 
в якому сходяться три шва.
МалОВОддЯ — син. ОліГОГідраМНіОН — oligohydramnion, i, n. — 
мала кількість навколоплідних вод (у нормі 1 — 1,5 л).
МальПреЗеНтаціЯ, ї, ж. — malpraesentatio, onis, f. — в акушерстві: 
неправильне або нетипове передлежання плода.
МальФОрМаціЯ, ї, ж. — див. Вада рОЗВиткУ
МаМОГраФіЯ, ї, ж. — mammographia, ae, f. — рентгенографія не-
контрастованої грудної залози з діагностичною метою; радіогра-
фія грудної залози.
МаМОтОМіЯ, ї, ж. — mammotomia, ae, f. — операція, розтин грудної 
залози.
МаМОтрОПіН, у, ч. — див. ПрОлактиН
МарСУПіаліЗаціЯ, ї, ж. — marsupialisatio, onis, f. — спосіб опера-
ції: підшивання країв стінки розрізаної кісти до країв операційної 
рани, що сприяє заповненню грануляціями відкритої порожнини 
та загоєнню.
МаСкУліНіЗаціЯ, ї, ж. — masculinisatio, onis, f.; virilescencia, ae, f. 
— 1) розвиток вторинних чоловічих статевих ознак (ріст бороди, 
волосся на грудях, животі, зміна глосу) у жінок; 2) нормальний роз-
виток первинних або вторинних статевих ознак у чоловіків.
МаСкУліНіЗМ, у, ч. — masculinismus, i, m. — 1) наявність чоловічих 
рис; 2) синдром вірилізації у жінок: поява вторинних чоловічих 
статевих ознак.
МаСтадеНіт, у, ч. — див. МаСтит
МаСтальГіЯ, ї, ж. — МаСтОдиНіЯ
МаСтектОМіЯ, ї, ж. — mastectomia, ae, f. — операція: видалення 
грудної залози.
МаСтит, у, ч. — син. ГрУдНицЯ, МаСтадеНіт — mastitis, idis, f. — 
запалення грудної залози.

M. ЗаСтійНий — mastitis stagnans — запалення однієї або 
більше часточок грудної залози з утворенням болісних вузлів, 
спричинений застоєм молока; спостерігається на початку лак-
тації.
М. карциНОМатОЗНий — див. МаСтит ракОВий
М. НОВОНарОдЖеНиХ — mastitis neonatorum — 1) мастит, 
спричинений переважно стафілококом у перші дні життя ди-
тини; може бути наслідком інфікування залозистих елементів; 
2) хворобливий стан (набрякання, гіпертрофія, виділення із со-
сків тощо) грудних залоз у новонароджених.
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М. ПіСлЯПОлОГОВий — mastitis puerperalis — мастит у період 
годування грудьми; розвивається через 2-3 тижні після поло-
гів.
М. ракОВий — син. МаСтит карциНОМатОЗНий — mastitis 
carcinomatosa — інфільтративний рак грудної залози з клініч-
ними ознаками запалення.
М. ЮНацький — mastitis juvenilis — болісне ущільнення й 
припухання грудних залоз у юнаків і дівчат під час статевого 
дозрівання.

МаСтОдиНіЯ, ї, ж. — син. МаСтальГіЯ — mastodynia, аe, f.; 
mammalgia, ае, f.; mastalgia, ае, f.; mazodynia, ае, f. — біль у грудній 
залозі.
МаСтОМеНіЯ, ї, ж. — mastomenia, ae, f. — вікарна кровотеча з груд-
них залоз, виникає в період менструацій.
МаСтОПатіЯ, ї, ж. — mastopathia, аe, f. — хворобливий стан грудної 
залози.

М. ВУЗлОВа — mastopathia nodosa — мастопатія з окремими 
вузлами.
М. диФУЗНа — mastopathia diffusa — мастопатія з численними 
ущільненнями, гіперплазією й атрофією часток, фіброзом і гіа-
лінозом прилеглої сполучної тканини.
М. ЗалОЗиСтО-кіСтОЗНа — mastopathia glandulocystica — мас-
топатія з гіперплазією часток і кістами залози.
М. кіСтОЗНа — mastopathia cystica — мастопатія з атрофією де-
яких часток залози й розвитком кіст.
М. кіСтОЗНО-ПрОліФератиВНа — mastopathia cystico-
proliferativa — мастопатія з папілярним розростанням епіте-
лію всередині кіст і молочних проток.
М. кіСтОЗНО-ФіБрОЗНа — mastopathia cystico-fibrosa — масто-
патія з розростанням фіброзної тканини навколо кіст.
М. тирОтОкСичНа — mastopathia thyrotoxica — мастопатія, 
зумовлена розладом гормональної активності яєчників у разі 
тиротоксикозу.
М. ФіБрОЗНа — masthopathia fibrosa — розростання щільної 
сполучної тканини навколо атрофованих часток і розширених 
проток грудної залози.

МаСтОПекСіЯ, ї, ж. — mastopexia, ае, f. — операція: підшивання об-
вислої грудної залози.
МаСтОПлаЗіЯ, ї, ж. — mastoplasia, ае, f. — розвиток тканини груд-
ної залози.
МаСтОПлаСтика, и, ж. — mastoplastica, ае, f. — операція: віднов-
лення форми й величини грудної залози.

МаСтОПтОЗ, у, ч. — mastoptosis, is, f. — втрата форми й опущення 
грудної залози під дією власної маси; обвислі груди. 
МаСтОраГіЯ, ї, ж. — mastorrhagia, ае, f. — кровотеча з грудної за-
лози; кров’янисті виділення з грудної залози. 
МаСтОСПарГОЗ, у, ч. — mastospargosis, is, f. — набухання грудної 
залози під час лактації через накопичення в ній молока.
МаСтОСтОМіЯ, ї, ж, — mastostomia, ае, f. — операція: дренування 
грудної залози в разі гнійного маститу.
МаСтОтОМіЯ, ї, ж. — mastotomia, аe, f. — операція: 1) розтин груд-
ної залози; 2) розтин соскоподібного відростка.
МаСтУрБаціЯ, ї, ж. — син. ОНаНіЗМ — masturbatio, onis, f.; 
onanismus, i, m. — подразнення статевих органів або інших еротич-
них зон руками чи якими-небудь предметами з метою викликати 
оргазм.
MATериНСTBO, a, c. — maternitas, atis, f. — стан жінки під час вагіт-
ності, пологів, вигодовування і виховання дитини.

М. СПірНе — maternitas controversialis — материнство, у разі 
якого оскаржується кровна спорідненість дитини з її матір’ю.
М. СУрОГатНе — maternitas substituta — материнство, у разі 
якого від жінки з видаленою маткою або протипоказанням 
щодо виношування плода оперативним шляхом отримують 
яйцеклітини, проводять екстракорпоральне запліднення спер-
мою чоловіка або донора, і зародок на стадії 18-32 бластомерів 
підсаджують у матку іншої жінки, яка виношуватиме плід до 
пологів.

МатериНСька СМерть — paramortalitas, paramortalitatis, f. — зу-
мовлена вагітністю (незалежно від її тривалості та локалізації) 
смерть жінки, що настала в період вагітності або протягом 42 днів 
після її закінчення від будь-якої причини, пов’язаної з вагітністю, 
обтяжена нею або її веденням, але не від нещасного випадку або 
випадково виниклої причини (ВООЗ, 1998 — МкХ, т. 2, стор. 156), 
внаслідок як прямих, так і опосередкованих причин. Усі випадки 
материнської смерті поділяються на групи: 1. Смерть, безпосеред-
ньо пов’язана з акушерськими причинами, — смерть внаслідок 
акушерських ускладнень вагітності, пологів або післяпологового 
періоду, а також внаслідок втручань, недогляду, неправильного 
лікування або низки подій, пов’язаних з будь-якою із зазначених 
вище причин; 2. Смерть, опосередковано пов’язана з акушерськи-
ми причинами, — смерть внаслідок хвороби, що існувала раніше 
або виникла під час вагітності поза зв’язком з безпосередньою 
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акушерською причиною, проте обтяженої фізіологічним впливом 
вагітності.
МатериНСький, а, е — matеrnalis, е; maternus, а, um; matricalis, е. 
— 1) належний матері; 2) властивий матері.
Мати, тері, ж. — mater, tris, f. — жінка, яка народила і виховує ди-
тину.
Матка, и, ж. — син. УраЗ — uterus, і, m. — м’язовий орган у жінок, в 
якому розвивається зародок і плід; розмішений у порожнині мало-
го таза між сечовим міхуром і прямою кишкою; має грушоподібну 
форму, складається з дна, тіла, перешийка і шийки, у верхній час-
тині від матки відходять маткові труби, унизу її шийка міститься 
у піхві.

М. атрОФічНа — uterus atrophicus — матка зменшених розмі-
рів внаслідок вікової інволюції в менопаузі.
М. ВаГітНа — uterus gravidus — матка, в якій розвивається 
плід.
М. ГіПОПлаСтичНа — uterus hypoplasticus — матка нормаль-
ної форми, але зменшених розмірів у разі нестачі естрогенів; 
недорозвинена матка. 
М. дВОрОГа — uterus bicorneus — аномалія розвитку: матка 
розділена на дві частини; має одну або дві шийки й одну піхву.
М. дВОрОЗдільНа — uterus biseptalis — аномалія розвитку: 
матка з перегородкою у порожнині тіла і/або каналі шийки. 
М. ЗачаткОВа — син. Матка рУдиМеНтНа — uterus 
rudimentarius — аномалія розвитку: недорозвинена матка без 
поділу на шийку й тіло, інколи без порожнини.
М. іНФаНтильНа — uterus infantilis — аномалія розвитку: 
зменшена матка з конічною видовженою шийкою й надмірною 
антефлексією. 
М. кУВелера — uterus Couvelairi — матково-плацентарна апо-
плексія; матка втрачає здатність скорочуватись, що веде до 
розвитку кровотечі з масивною крововтратою за рахунок као-
гулопатії та гіпотонії.
М. ОдНОрОГа — uterus unicorneus — аномалія розвитку: матка 
з недорозвиненим одним рогом за нормального розвитку дру-
гого.
М. ПОдВійНа — uterus duplex — аномалія розвитку: дві відо-
кремлені однорогі матки, кожна з яких сполучена з відповід-
ною частиною роздвоєної піхви.
М. рУдиМеНтНа — див. Матка ЗачаткОВа

М. СідлОПОдіБНа — uterus introrsum arcuatus — аномалія роз-
витку: поділ тіла матки в ділянці дна на два роги з утворенням 
заглибини на зовнішній поверхні у вигляді сідла.

МаткОВий, а, е — uterinus, a, um. — і) стосовно до матки; 2) при-
значений для огляду, дослідження матки.
МаткОВО-криЖОВий, а, е — uterosacralis, e. — стосовно до матки 
і крижової кістки. 
МаткОВО-МіХУрОВий, а, е. — uterovesicalis, е. — стосовно до мат-
ки й сечового міхура.
МаткОВО-ПіХВОВий, а, е — uterovaginalis, е. — стосовно до матки 
й піхви. 
МаткОВО-ПлацеНтНий, а, е. — uteroplacentalis, e. — стосовно до 
матки й плаценти. 
МаткОВО-ПрЯМОкиШкОВий, а, е. — uterorectalis, е. — стосовно до 
матки і прямої кишки. 
МаткОВО-трУБНий, а, е. — uterotubarius, a, um. — стосовно до мат-
ки й маткової труби. 
МаткОВО-череВНий, а, е. — uteroabdominalis, е; uteroventralis, e. 
— стосовно до матки й черевної порожнини. 
МаткОВО-ШийкОВий, а, е. — uterocervicalis, е. — стосовно до мат-
ки й шийки матки. 
МаткОВО-ЯЄчНикОВий, a, е. — uteroovariаlis, e.; uteroovaricus, a, 
um. — стосовно до матки і яєчника.
МатУраціЯ, ї, ж. — maturatio, onis, f. — 1) дозрівання; 2) утворення 
гною; 3) процес поділу статевої клітини зі зменшенням наполови-
ну числа хромосом.
МацераціЯ, ї, ж. — maceratio, onis, f. — 1) розм’якшення й розпу-
шення тканин під впливом тривалої дії на них рідин; 2) в акушер-
стві: дегенеративні зміни тканин мертвого плода, який перебуває 
в матці.

М. ПлОда — maceratio fetus — мацерація тканин загиблого 
плода, спричинена дією навколоплідних вод.

МеЗеНтерій, я, ч. — див. БриЖа
МеЗОВарій, я, ч. — див. БриЖа ЯЄчНика
МеЗОСальПіНГіт, у, ч. — mesosalpingitis, idis, f. — запалення брижі 
маткової труби.
МеЗОСальПіНкС, а, ч. — див. БриЖа МаткОВОЇ трУБи
МекОНій, ю, ч. — син. кал ПерВОрОдНий — meconium, i n. — пер-
вородний кал плода і новонародженого.
МелаНОтрОПіН, у, ч. — син. ГОрМОН МелаНОцитОСтиМУлЮ-
ВальНий — melanotropinum, i, n.; hormonum melanocytostimulans; 
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intermedinum, i, n. — гормон передньої частки гіпофіза, який сти-
мулює функцію меланоцитів і процес пігментації.
МелеНа, и, ж. — melaena, ae, f. — чорний липкий вміст кишок у 
разі кровотечі з травного каналу або заковтування крові; кишкова 
кровотеча.

М. НОВОНарОдЖеНиХ — melaena neonatorum — мелена, спри-
чинена кровотечею зі стінок травного каналу в разі геморагій-
ної хвороби новонароджених; характеризується випорожнен-
нями темного або чорного кольору з рожевою обвідкою навко-
ло на пелюшці, може супроводжуватись кривавим блюванням.

МеМБраНа, и, ж. — син. ПеретиНка — membrana, ae, f. — у біо-
логії: тонкий шар міжклітинної речовини, який вкриває поверхню, 
вистилає порожнину або розмежовує простір чи орган; відмежовує 
епітелій, м’язові елементи та невролемоцити від сполучної ткани-
ни; тонкі пограничні структури на поверхні клітин і внутрішньо-
клітинних структур, які визначають її проникність.

М. ПлацеНтНа — membrana placentalis — напівпроникна пере-
тинка між кров’ю матері й плода у міжворсинкових просторах; 
складається із судинного ендотелію плода, сполучної тканини, 
цитотрофобласта та синцитіотрофобласта.

МеНакМе, невідм, с. — menacme, es, f. — 1) пік менструальної ак-
тивності; 2) період менструальної активності в житті жінки.
МеНальГіЯ, ї, ж. — menalgia, ae, f. — біль під час менструації.
МеНарХе, невід., с. — menarche, es, f. — перша поява менструації; 
початок менструальної функції.
МеНОкСеНіЯ, ї, ж. — menoxenia, ае, f. — ненормальна менструація; 
замісна кровотеча з інших органів. 
МеНОліПСиС, у, ч. — menolipsis, is, f. — тимчасове припинення мен-
струацій.
МеНОМетрОраГіЯ, ї, ж. — menometrorrhagia, ae, f. — посилення й 
продовження кровотечі з матки під час менструації.
МеНОПаУЗа, и, ж. — menopausa, ae, f. — період після клімактерич-
ного припинення менструацій, припинення менструацій внаслідок 
вікових змін в організмі жінки.
МеНОПлаНіЯ, ї, ж. — menoplania, ае, f. — вікарна менструація; по-
рушена регулярність менструального циклу.
МеНОраГіЯ, ї, ж. — див. ГіПерМеНОреЯ
МеНОреЯ, ї, ж. — menorrhoea, ае, f. — 1) нормальні менструальні 
виділення; кровотеча, пов’язана з менструацією; 2) надмірна мен-
струація.

МеНОСтаЗ, у, ч. — menostasis, is, f. — рідко вживаний термін для 
аменореї; припинення менструацій. 
МеНОСХеЗиС, у, ч. — menoschesis, is, f. — затримка менструації.
МеНОУріЯ, ї, ж. — menouria, ае, f. — менструальна гематурія; виді-
лення крові під час менструації через норицю в сечовий міхур. 
МеНОФОБіЯ, ї, ж. — menophobia, ае, f. — нав’язливий страх мен-
струації й пов’язаних з нею неприємних відчуттів. 
МеНСтрУальНий, a, е — menstrualis, е; menstruosus, a, um — сто-
совно до менструації. 
МеНСтрУаціЯ, ї, ж. — син. МеНСтрУаціЯ, МіСЯчНі — menstruatio, 
onis, f. — циклічні кров’янисто-слизові виділення з матки, зумов-
лені відокремленням функціонального шару ендометрія.

М. аНОВУлЯрНа — menstruatio anovularis — менструація, якій 
не передує овуляція.
М. БОліСНа — син. альГОдиСМеНОреЯ 
М. ВікарНа — menstruatio vicaria — циклічна кровотеча з носа, 
ясен, шлунка, що виникає в терміни менструації в разі амено-
реї.
М. ЗаПіЗНіла — син. МеНСтрУаціЯ ПіЗНЯ — menstruatio tarda 
— перша менструація після 17 років життя.
М. ЗВОрОтНа — син. МеНСтрУаціЯ реГУрГітаНтНа — 
menstruatio regurgitans — зворотна течія менструальної крові 
через маткові труби і накопичення її на яєчнику та сусідніх ор-
ганах.
М. НеЗНачНа — menstruatio parva — менструація з дуже незна-
чним виділенням крові. 
М. ПередчаСНа — син. МеНСтрУаціЯ раННЯ — menstruatio 
praecox — менструація, що передує періодові статевого дозрі-
вання.
М. ПіЗНЯ — див. МеНСтрУаціЯ ЗаПіЗНіла 
М. ПриХОВаНа — menstruatio latens — менструація зі скупчен-
ням крові в порожнині матки або піхві в разі закритих каналів 
шийки, піхви або суцільної дівочої перетинки.
М. раННЯ — див. МеНСтрУаціЯ ПередчаСНа
М. реГУрГітаНтНа — див. МеНСтрУаціЯ ЗВОрОтНа

МертВОНарОдЖеНий, а, е. — natus mortuus; mortinatus, a, um. — 
1) який народився мертвим; 2) плід, у якого під час народження 
немає самостійного легеневого дихання і воно не викликається 
штучно.
МертВОНарОдЖеНіСть — mortinatalita, ae, f. — смерть життєздат-
ного плода, яка наступила під час вагітності або в момент пологів.

МелеНа МертВОНарОдЖеНіСть
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МетОд, у, ч. — methodus, i, f. — 1) спосіб пізнання та його відтво-
рення в мисленні; дослідження або практичне виконання чого-не-
будь; 2) прийом або система прийомів, що застосовується у якій-
небудь галузі діяльності; спосіб дії.

М. аПГар — methodus Apgar — метод об’єктивної оцінки стану 
новонародженої дитини; враховують п’ять клінічних ознак: 1) 
частота і ритм скорочень серця; 2) характер дихання; 3) тонус 
м’язів; 4) вираженість рефлексів; 5) колір шкіри. кожна із ознак 
оцінюється за трибальною системою: 0, 1, 2.
М. ГраМа — methodus Grami — диференційоване фарбування 
мікробів у фіолетовий колір генціанвіолетом (грампозитив-
них) та у червоний фуксином (грамнегативних).
М. ОВУлЯційНий — methodus ovulationis — метод запобігання 
вагітності: уникнення статевих зносин під час періоду овуля-
ції; визначається за змінами слизу із шийки матки.
М. ПаПаНікОлаУ — methodus Papanicolaou — 1) метод фар-
бування мазків з різних виділень і секретів організму з ме-
тою виявити злущені або злоякісні клітини пухлини; 2) метод 
кольпоцитодіагностики; 3) мікроскопічний аналіз спеціально 
пофарбованих мазків з піхви для визначення типу гормональ-
ної регуляції оваріально-менструального циклу; діагностика 
пухлин сечових шляхів на підставі цитологічного дослідження 
осадку сечі.

МетратОНіЯ, ї, ж. — metratonia, ae, f. — атонія матки.
МетратрОФіЯ, ї, ж — metratrophia, ae, f. — атрофія матки.
МетрейриЗ, у, ч. — metreurysis, is, f. — акушерська операція: вве-
дення спеціального гумового балончика в порожнину матки для 
розкриття шийки матки, збудження та підсилення родової діяль-
ності.
МетректОПіЯ, ї, ж. — metrectopia, ае, f. — нетипове положення 
матки. 
МетреМіЯ, ї, ж. — metraemia, ae, f. — скупчення крові у матці.
Метрит, у, ч. — metritis, idis, f. — запалення матки.

M. ПіСлЯПОлОГОВий — син. МетріЯ — metritis puerperalis, 
metria, ае, f. — запалення матки, що спричинене інфікуван-
ням під час пологів і розвивається в післяпологовий період.

МетріЯ, ї, ж. — див. Метрит ПіСлЯПОлОГОВий
МетрОадНекСит, у, ч. — metroadnexitis, idis, f. — запалення матки 
та її придатків 
МетрОБлеНОреЯ, ї, ж. — metroblennorrhoea, ае, f. — 1) слизово-
гнійні виділення з матки; 2) гонорейне запалення матки після по-
логів. 

МетрОВаГіНіт, у, ч. — metrovaginitis, idis, f. — поєднане запалення 
матки й піхви.
МетрОГеННий, а, е — metrogenes, is — який походить від матки; 
розвивається в ній.
МетрОГраФіЯ, ї, ж. — metrographia, ае, f.; hysterographia, ae, f. — 
рентгенографія порожнини матки після заповнення контрастом 
через канал шийки. 
МетрОеНдОМетрит, у, ч. — metroendometritis, idis, f. — запалення 
внутрішньої оболонки та м’язового шару матки. 
МетрОкіСтОЗ, у, ч. — metrocystosis, is, f. — утворення кіст у матці. 
МетрОкОльПОцеле, невідм., с. — metrocolpocele, es, f. — грижа 
матки з випадінням піхви.
МетрОліМФаНГіт, у, ч. — metrolymphangiitis, idis, f. — запалення 
лімфатичних судин матки.
МетрОМалЯціЯ, ї, ж. — metromalacia, ae, f. — некроз із 
розм’якшенням матки, зокрема міометрія.
МетрОМаНіЯ, ї, ж. — див. НіМФОМаНіЯ 
МетрОМеНОраГіЯ, ї, ж. — metromenorrhagia, ае, f. — маткова кро-
вотеча, пов’язана з менструацією.
МетрОПатіЯ, ї, ж. — metropathia, ае, f. — хворобливий стан матки; 
будь-яке захворювання матки.

М. ГеМОраГійНа — metropathia haemorrhagica — довготрива-
лі маткові кровотечі в разі надмірної проліферації ендометрія, 
спричиненої переважно персистенцією фолікула.

МетрОПекСіЯ, ї, ж. — metropexia, ае, f. — операція: фіксація опуще-
ної матки.
МетрОПеритОНіт, у, ч. — див. ПериМетрит
МетрОПтОЗ, у, ч. — див. ВиПадіННЯ Матки
МетрОраГіЯ, ї, ж. — див. крОВОтеча 
МетрОрекСиС, у, ч. — див. рОЗриВ Матки
МетрОреЯ, ї, ж. — metrorrhoea, ае, f. — виділення слизу або гною 
з матки.
МетрОСальПіНГіт, у, ч. — metrosalpingitis, idis, f. — запалення мат-
ки та маткових труб.
МетрОСальПіНГОГраФіЯ, ї, ж. — син. ГіСтерОСальПіНГОГраФіЯ 
— metrosalpingographia, ае, f., hysterosalpingographia, ае, f. — рент-
генографія порожнини матки й маткових труб після введення 
контрастної речовини через канал її шийки з метою виявлення 
прохідності маткових труб, аномалії матки.

М. радіОіЗОтОПНа — metrosalpingographia radioisotopica — 
метросальпінгографія, у разі якої вводять радіофармакологіч-

МетОд МетрОСальПіНГОГраФіЯ
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ний препарат і спостерігають за його переходом через маткові 
труби в черевну порожнину. 

МетрОСальПіНГООВаріОПеритОНіт, у, ч. — metrosalpingo ovario-
peritonitis, idis, f. — поєднане запалення матки, маткової труби, 
яєчника й очеревини.
МетрОСтакСиС, у, ч. — metrostaxis, is, f. — постійна повільна в не-
великій кількості кровотеча з матки. 
МетрОСтеНОЗ, у, ч. — metrostenosis, is, f. — звуження порожнини 
матки.
МетрОтОМіЯ, ї, ж. — див. ГіСтерОтОМіЯ
МетрОтрОМБОФлеБіт, у, ч. — metrothrombophlebitis, idis, f. — ме-
трофлебіт з тромбозом.
МетрОтУБОГраФіЯ, ї, ж. — metrotubographia, ае, f. — рентгенівське 
дослідження контрастованих матки та маткових труб.
МетрОФлеБіт, у, ч. — metrophlebitis, idis, f. — запалення маткових 
вен. 
МетрОФлеБОтрОМБОЗ, у, ч. — metrophlebothrombosis, is, f. — 
тромбоз маткових вен.
МетрОцелЄ, невідм., с. — metrocele, es, f. — грижа матки.
МиС, у, ч. — promontorium, i, n. — виступ, випин анатомічної струк-
тури.

М. криЖОВОЇ кіСтки — promontorium ossis sacri — виступ пе-
реднього краю тазової поверхні і крижового хребця.

МиСка, и, ж. — див. таЗ
МікрОГеНіталіЗМ, у, ч. — microgenitalismus, i, m. — 1) малі розміри 
зовнішніх статевих органів; 2) інфантильні геніталії у дорослого.
МікрОЗООСПерМіЯ, ї, ж. — microzoospermia, ae, f. — наявність в ея-
куляті сперматозоїдів з ненормально малою головкою.
МікрОлаПарОСкОПіЯ, ї, ж. — microlaparoscopia, ae, f. — огляд орга-
нів черевної порожнини за допомогою мікролапароскопа.
МікрОлаПарОтОМіЯ, ї, ж. — mircolaparotomia, ae, f. — операція: не-
великий розтин черевної порожнини з діагностичною метою.
МікрОМаСтіЯ, ї, ж. — micromastia, ae, f. — недорозвинення грудних 
залоз.
МіНералОкОртикОЇди, ів, мн. — син. ГОрМОНи МіНералОкОр-
тикОЇдНі — mineralocorticoida, orum, n./ pl. — гормони кори над-
ниркових залоз, які регулюють мінеральний обмін і водний ба-
ланс; найголовніший з них — альдостерон.
МіОкОльПіт, у, ч. — myocolpitis, idis, f. — запалення м’язової обо-
лонки піхви.

МіОМа, и, ж. — myoma, atis, n. — доброякісна пухлина м’язової тка-
нини.
МіОМектОМіЯ, ї, ж. — myomectomia, ae, f. — операція: видалення 
вузлів міоми матки.
МIОМетрит, у, ч. — myometritis, idis, f. — запалення м’язової обо-
лонки матки.
МіОМетрій, я, ч. — myometrium, i, n. — м’язова оболонка матки з 
гладких міоцитів, які мають характерні відростки й утворюють 
три шари з багатою на еластичні волокна пухкою сполучною тка-
ниною між ними.
МіОМОГіСтеректОМіЯ, ї, ж. — myomohysterectomia, ae, f. — опера-
ція: видалення міоми разом з маткою.
МіОСальПіНГіт, у, ч. — myosalpingitis, idis, f. — запалення м’язової 
оболонки маткової труби.
МіОСальПіНкС, а, ч. — myosalpinx, ngis, f. — м’язова оболонка мат-
кової труби.
МіОСаркОМа, и, ж. — myosarcoma, atis, n. — саркома м’язів; злоя-
кісна пухлина, що походить із м’язової тканини; розрізняють лейо- 
і рабдоміосаркому.
МіОФіБрОМа, и, ж. — myofibroma, atis, n. — доброякісна пухлина з 
непосмугованої м’язової тканини з надміром колагенових струк-
тур.
МіСЯчНі, них, мн. — див. МеНСтрУаціЯ
МіХаеліСа рОМБ — див. рОМБ криЖОВий
МіХУр, а, ч. — vesica, ae, f. — порожнистий орган у тілі людини, який 
наповнюється якою-небудь рідиною; перетинчастий мішок для 
накопичення секрету.

М. ПлОдОВий — vesica fetalis — частина оболонок плода, які 
разом з навколоплідними водами проникають у канал шийки 
матки під час пологів.
М. СечОВий — vesica urinaria — міхур у малому тазі; м’язово-
перетинчастий мішок, який збирає сечу з нирок і періодично 
виділяє її через сечівник назовні.
М. ГрааФіВ — див. ФОлікУл ЯЄчНика ВтОриННий

МіХУрець, рця, ч. — син. ВеЗикУла — vesicula, ae, f. — первинний 
морфологічний елемент висипу у вигляді пухирця, наповненого 
серозним ексудатом. 

М. ГрааФіВ — див. ФОлікУл ЯЄчНика ВтОриННий
М. ЗарОдкОВий — vesicula germinativa — 1) ядро ооцита до пе-
ріоду дозрівання; 2) бластоциста.

МетрОСальПіНГООВаріОПеритОНіт МіХУрець
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МіХУрОВО-МаткОВий, а, е. — vesicouterinus, a, um. — стосовно до 
сечового міхура й матки.
МіХУрОВО-ПіХВОВий, а, е. — син. ВеЗикО-ВаГіНальНий — 
vesicovaginalis, e. — стосовно до сечового міхура й піхви.
МіХУрОВО-ШийкОВий, а, е. — vesicocervicalis, e. — стосовно до се-
чового міхура й каналу шийки матки.
МОлОЗиВО, а, с. — colostrum, i, n. — секрет грудної залози в дру-
гій половині вагітності та у перші 2-3 дні після пологів; містить до 
20% білків, більше мінеральних солей, вітамінів і менше жирів та 
вуглеводів, ніж зріле молоко.
МОлОкО, а, c. — lac, lactis, n. — секрет грудної залози; виділяється 
грудними залозами жінок після пологів для годування дітей.
МОлОкОтеча, ї, ж. — див. ГалактОреЯ
МОНіліаЗ, у, ч. — див. каНдидОЗ 
МОНОаМНіальНий, а, е. — див. МОНОаМНіОтичНий
МОНОаМНіОтичНий, а, е. — син. МОНОаМНіальНий — 
monoamnioticus, a, um; monoamnionicus, a, um. — стосовно до двох 
чи більше плодів багатоплідної вагітності, що мають спільний ам-
ніон; який має одну амніотичну порожнину або розвивається з неї.
МОНОЗиГОтНий, а, е. — monozygoticus, a, um. — який розвиваєть-
ся з одного заплідненого яйця, походить з однієї зиготи.
МОНОцеФал, а, ч. — monocephalus, i, m. — плід з однією головою і 
двома тулубами або подвоєними деякими частинами тіла.
МОріСО-леВре СПОСіБ — див. СПОСіБ МОріСО-леВре
МУкОкОльПОС, у, ч. — mucocolpos, i, m. — скупчення слизу в піхві 
за відсутності природного отвору в дівочій перетинці.
МУкОМетра, и, ж. — mucometra, ae, f. — накопичення слизу в матці 
через порушення його відтікання (наприклад, у разі атрезії піхви). 

н
НаБОта кіСта — див. кіСта НаБОта
НаБрЯк, у, ч. — oedema, atis, n.; hydrops, opis, m.; defluxus, us, m. — 
надлишкове накопичення рідини у тканинах організму, зокрема в 
інтерстиції, зумовлене порушенням балансу гідростатичного й он-
котичного тисків у капілярах.
НаВкОлОПлідНий, а, е. — amnioticus, a, um. — який оточує плід, 
розміщений навколо нього.

Над’ЯЄчНик, а, ч. — син. ПридатОк ЯЄчНика — epoophoron, i, n. 
— рудиментний залишок протоків первинної нирки, розміщений у 
широкій зв’язці матки між матковою трубою і яєчником.
НариВ, у, ч. — див. ГНОЯк
НарОдЖеННЯ, я, с. — nascentia, ae, f. — 1) поява на світ під час по-
логів; 2) час появи на світ.
НарОдЖУВаНіСть, ності, ж. — natalitas, atis, f.; nativitas, atis, f. — 
відносна кількість народжень за певний проміжок часу.
НатУГа, и, ж. — contentio, onis, f.; exertio, onis, f. — 1) фізичне на-
пруження; 2) велика затрата фізичних, духовних сил, енергії та ін..
НатУЖУВатиСЯ, уюся, уєшся, недок. — in-tendo, tendi, tentum, ere; 
nitor, nisus (nixus) sum, niti — працювати, діяти з великим напру-
женням, зібравши всі свої сили.
НеВиНОШУВаННЯ, я, с. — immaturitas, atis, f. — нездатність доно-
сити що-небудь до певного терміну.

Н. ВаГітНОСті — partus immaturus; partus abjectus — само-
вільне (спонтанне) передчасне переривання вагітності (до 12 
тижнів — ранній самовільний аборт, у 13-22 тижнів — пізній 
самовільний аборт, у 22-36 тижнів передчасні пологи); частота 
невиношування складає в середньому від 10-12% до 20-35% 
від загальної кількості вагітностей.

НедОкріВ’Я, я, с. — див. аНеМіЯ
НедОНОСОк, ска, ч. — див. дитиНа НедОНОШеНа
НедОНОШеНіСть, ності, ж. — praematuritas, atis, f. — сукупність 
ознак будови та функції органів і систем, які свідчать про перед-
часне народження дитини; стан плода, який народився до нор-
мального закінчення періоду внутрішньоутробного розвитку з 
ознаками фізичної і функціональної незрілості, зниженою здатніс-
тю до адаптації в навколишньому середовищі.
НедОрОЗВиНеНий — син. МалОрОЗВиНеНий
НедОрОЗВиНеННЯ, я, с. — НедОрОЗВитОк — infantilismus, i, m.; 
hypoplasia, ae, f. — зупинка або затримка в своєму розвитку, рості; 
неповноцінність; недосяжність повного розвитку.

Н. СтатеВе — infantilismus genitalis; hypogenitalismus, i, m. — 
1) недостатній або загальмований статевий розвиток, який 
характеризується відсутністю або запізненим формуванням 
вторинних статевих ознак; 2) поява вторинних статевих ознак 
і менструацій в дівчаток після 16, полюцій у хлопчиків після 18 
років.

НедОрОЗВитОк, тку, ч. — див. НедОрОЗВиНеННЯ

МіХУрОВО-МаткОВий НедОрОЗВитОк
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НедОСтатНіСть, ності, ж. — insufficientia, ae, f. — 1) менша кіль-
кість, ніж потрібно; 2) у медицині: порушена функція органа, яка 
не забезпечує фізіологічної потреби; відсутність належної кількос-
ті чого-небудь, необхідної для нормальної життєдіяльності орга-
нізму; 3) неспроможність щось здійснити або досягти бажаного 
результату.

Н. диХальНа — insufficientia respiratoria — неспроможність 
органів дихання до нормального газообміну з довкіллям; не-
здатність забезпечити достатнє надходження кисню в орга-
нізм і виділення діоксиду вуглецю.
Н. киСНеВа — див. ГіПОкСіЯ
Н. ПереШийкОВО-ШийкОВа — insufficientia isthm(ic)
ocervicalis — зяяння шийки матки, що спричиняє мимовільний 
викидень.
Н. ПлацеНтНа — insufficientia placentalis — порушення газо-
обміну й недостатнє живлення плода внаслідок хворобливих 
змін у плаценті, ендокринної дисфункції, реологічних розладів, 
що призводить до затримки його внутрішньоутробного розви-
тку.
Н. ФетОПлацеНтНа — insufficientia fetoplacentalis — недо-
статність функцій плаценти, що призводить до порушення 
розвитку або загибелі плода.

НеЗріліСть, лості, ж. — immaturitas, atis, f.; impubertas, atis, f. — не-
завершеність повного розвитку; недосягнення зрілості, повноліт-
тя (про людину).

Н. ПлОда — immaturitas fetus — стан плода, який не досяг по-
вного розвитку на час народження.
Н. ПСиХічНа — син. іНФаНтиліЗМ ПСиХічНий — immaturitas 
psychica — інфантилізм з наявністю психічних суджень і пове-
дінки, властивих психіці дітей.

НекрОСПерМіЯ, ї, ж. — necrospermia, ae, f. — виділення сім’я з 
мертвими сперматозоїдами; мертве сім’я.
НеМОВлЯ, ти, с. — див. дитиНа ГрУдНа
НеНОрМальНіСть СтатеВа — див. ЗБОчеННЯ СтатеВе
НеОНатОлОГ, а, ч. — neonatologus, i, m. — фахівець з неонатології.
НеОНатОлОГіЯ, ї, ж. — neonatologia, ae, f. — розділ педіатрії, що ви-
вчає особливості фізіології та хвороби новонароджених.
НеОПлаЗіЯ, ї, ж. — neoplasia, ae, f. — ріст і розвиток нової тканини, 
новоутворення.

Н. ГеСтаційНа трОФОБлаСтичНа — neoplasia gestationis 
trophoblastica — неоплазія плаценти: доброякісний гідатид-

ний занесок або злоякісні деструктивна хоріоаденома і хоріо-
карцинома.
Н. Шийки Матки ВНУтріШНьОеПітеліальНа — neoplasia 
cervicis uteri intraepithelialis — дисплазія епітелію шийки мат-
ки з різним ступенем гіперплазії, ненормальною кератинізаці-
єю і кондиломами; передраковий стан.

НеОПлаЗМа, и, ж. — див. ПУХлиНа
НеПлідНий, а, е. — син. БеЗПлідНий — infertilis, e — нездатний 
давати потомство.
НеПлідНіСть, ності, ж. — син. БеЗПлідНіСть — sterilitas, atis, f.; 
agenesia, ae, f.; infecunditas, atis, f.; infertilitas, atis, f. — нездатність 
організму людини давати потомство.

Н. ЖіНОча — sterilitas feminina; sterilitas muliebrosa — неплід-
ність, зумовлена розладами в організмі жінки.
Н. ЖіНОча аВтОіМУННа — sterilitas feminina autoimmunis — 
жіноча неплідність, спричинена наявністю антитіл до власних 
тканин або гормонів.
Н. ЖіНОча ВідНОСНа — sterilitas feminina relativa — відсут-
ність зачаття зі збереженою здатністю подружжя мати власних 
дітей.
Н. ЖіНОча екСкретОрНа — sterilitas feminina excretoria — жі-
ноча неплідність, спричинена порушенням виходу яйцекліти-
ни.
Н. ЖіНОча екСкретОрНО-ОБтУраційНа — sterilitas feminina 
excretorioobturativa — жіноча неплідність, спричинена зро-
щеннями в матці або непрохідністю маткових труб.
Н. ЖіНОча ПОЄдНаНа — sterilitas feminina conjugata — жіноча 
неплідність, спричинена наявністю кількох шкідливих чинни-
ків.
Н. ЖіНОча СекретОрНа — sterilitas feminina secretoria — жі-
ноча неплідність, зумовлена порушенням, виділення гормонів 
або біологічно активних речовин.
Н. чОлОВіча — impotentia generandi; impotentia masculina — 
нездатність чоловіка запліднити жінку.
Н. чОлОВіча аВтОіМУННа — impotentia generandi autoimmunis 
— чоловіча неплідність, зумовлена імунізацією жінки сім’ям 
чоловіка, утворенням антитіл проти сперматозоїдів і сім’яної 
рідини.
Н. чОлОВіча ВідНОСНа — impotentia generandi relativa — чоло-
віча неплідність, спричинена хворобливим станом, який мож-
на усунути (наприклад, варикоцелє).

НедОСтатНіСть НеПлідНіСть
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Н. чОлОВіча диСкОрелЯційНа — impotentia generandi 
dyscorrelationis — чоловіча неплідність, зумовлена ендокрин-
ною хворобою або застосуванням кортикостероїдів.
Н. чОлОВіча екСкретОрНа — impotentia generandi ехcretoria 
— чоловіча неплідність, зумовлена порушенням виділення 
сперми в разі непрохідності сім’явиносних проток, розладів ея-
куляції.
Н. чОлОВіча екСкретОрНО-ОБтУраційНа — impotentia 
generandi excretorioobturativа — чоловіча неплідність, зумов-
лена порушенням функції яєчок і прохідності сім’явиносних 
проток.
Н. чОлОВіча ПОЄдНаНа — impotentia generandi conjugata — 
чоловіча неплідність, спричинена одночасно дією кількох 
шкідливих чинників.
Н. чОлОВіча СекретОрНа — impotentia generandi secretoria — 
чоловіча неплідність, зумовлена патологією яєчок, порушен-
ням сперматогенезу.
Н. чОлОВіча СекретОрНО-еНдОкриННО-тОкСичНа — 
impotentia generandi secretorio-endocrinica-toxica — чоловіча 
неплідність у разі гіпогонадизму.
Н. чОлОВіча СекретОрНО-тОкСичНа — impotentia generandi 
secretorio-toxica — чоловіча неплідність, спричинена ушко-
дженням сперматогенезу на стадії сперматогонії гормональ-
них або протибактеріальних препаратів.

НеСтриМНе БлЮВаННЯ — hyperemesis gravidarum — супрово-
джується інтоксикацією, адинамією; характеризується вираженою 
кетонурією, ацидозом; виражені порушення кислотно-лужного 
стану, електролітного балансу, гемодинаміки і білкового обміну.
НеФрОПатіЯ, ї, ж. — син. реНОПатіЯ — nephropathia, ae, f.; 
renopathia, ae, f. — хворобливий стан нирок.

Н. ВаГітНиХ — nephropathia pregnantium — форма пізнього 
гестозу вагітних; синдром поліорганної і полісистемної недо-
статності, який розвивається в результаті вагітності і зумовле-
ний неповноцінністю адаптаційно-компенсаторних та резерв-
них механізмів, що забезпечують процес гестації; характери-
зується набряками, артеріальною гіпертензією, протеїнурією; 
переважно уражаються судини нирок, що призводить до дис-
трофічних змін паренхіми, зменшення клубочкової фільтрації, 
затримки натрію.

НідаціЯ, ї, ж. — nidatio, onis, f.; implantatio, onis, f. — імплантація за-
родка й проникнення заплідненої яйцеклітини в слизову оболонку 
матки.

НіМФОМаНіЯ, ї, ж. — син. МетрОМаНіЯ — nymphomania, ae, f.; 
metromania, ae, f. — хворобливий підвищений статевий потяг у жі-
нок через ендокринні, неврологічні чи психічні розлади.
НОВОНарОдЖеНий, а, е. — neonatus, a, um. — 1) який недавно або 
щойно народився; 2) дитина з часу народження до 28 днів життя.

Н. ПереНОШеНий — neonatus gestationis prolongatae — дити-
на, яка народилася після 42 повних тижнів вагітності (294-ї 
доби й пізніше); характерні ознаки: підвищена щільність кіс-
ток черепа, звуження швів і тім’ячок, різко зменшена кількість 
первородної змазки (або її немає), стоншення підшкірної жи-
рової клітковини, зниження тургору тканин, лущення шкіри 
(руки пралі), збільшення довжини нігтів, щільні хрящі вушних 
раковин і носа, типові зміни посліду.

НОВОУтВір, вору, ч. — див. ПУХлиНа
НОВОУтВОреННЯ, я, с. — див. ПУХлиНа
НОрицЯ, і, ж. — син. ФіСтУла — fistula, ae, f. — неприродний отвір 
або канал, який сполучає порожнину чи органи з поверхнею тіла 
або між собою, вистелений грануляційною тканиною чи епітелієм.

Н. ліГатУрНа — fistula ligaturae — гнійна нориця після опера-
ції, зумовлена абсцесом у тканинах довкола лігатури.
Н. МаткОВО-МіХУрОВа — fistula uterovesicalis — нориця, що 
з’єднує порожнини матки й сечового міхура.
Н. МаткОВО-ПрЯМОкиШкОВа — fistula uterorectalis — нориця 
між порожниною матки й просвітом прямої кишки.
Н. МіХУрОВО-МаткОВО-ПіХВОВа — fistula vesicouterovaginalis 
— нориця, що з’єднує порожнини сечового міхура, матки й піх-
ви.
Н. МіХУрОВО-ПіХВОВа — fistula vesicovaginalis — піхвова нори-
ця, що відкривається в порожнину сечового міхура.
Н. МіХУрОВО-ШийкОВа — fistula vesicocervicalis — нориця, що 
з’єднує порожнину сечового міхура з каналом шийки матки.
Н. ПараМетріО-МіХУрОВа — fistula parametriovesicalis — но-
риця, що з’єднує гнійник параметрія з порожниною сечового 
міхура.
Н. ПіСлЯОПераційНа — fistula postoperativa — нориця, що ви-
никає як ускладнення операції.
Н. ПіХВОВа — fistula vaginalis — нориця, що з’єднує просвіт піх-
ви з порожниною якого-небудь органа.
Н. ПрОМеЖиННО-ПіХВОВа — fistula perineovaginalis — піхвова 
нориця з отвором на шкірі промежини.

НеСтриМНе БлЮВаННЯ НОрицЯ
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Н. ПрЯМОкиШкОВО-ПіХВОВа — fistula rectovaginalis — нори-
ця, що з’єднує просвіт прямої кишки з порожниною піхви.
Н. СечОВідНО-ПіХВОВа — fistula uretrovaginalis — нориця, що 
з’єднує просвіт сечоводу з порожниною піхви.
Н. СечОСтатеВа — fistula urogenitalis — нориця, що з’єднує 
просвіт сечових шляхів з порожниною статевого органа.
Н. трУБНО-МіХУрОВа — fistula salpingovesicalis — нориця, яка 
з’єднує маткову трубу з порожниною сечового міхура.
Н. череВНОСтіНкОВО-МаткОВа — fistula abdominoparietalis 
uterina — зовнішня нориця матки, що проходить через черевну 
стінку; ускладнення черевного кесаревого розтину.
Н. ШийкОВО-ПіХВОВа — fistula cervicovaginalis — нориця, що 
з’єднує просвіт каналу шийки матки зі склепінням піхви.

НОтаНцеФаліЯ, ї, ж. — notancephalia, ae, f. — природжена вада: від-
сутність задньої поверхні черепа.
НУдОта, и, ж. — nausea, ae, f. — неприємне, млосне відчуття в шлун-
ку й горлі, що передує блюванню.

Н. ВаГітНиХ — nausea pregnantium — нудота, що виникає вран-
ці натще під час вагітності, ознака раннього гестозу.

НУліПара, и, ж. — nullipara, ae, f. — жінка, яка ніколи не народжува-
ла життєздатної дитини.

о
ОБВиВаННЯ, я, с. — circumplicatio, onis, f.; circumvolutio, onis, f. — 
обмотування, обкручування, обгортання, замотування чогось.

О. ПУПОВиНи — circumvolutio funiculi umbilicalis — обмотуван-
ня пуповиною частин плода (навколо шиї, туловища, ніжки); 
спостерігається в разі великої довжини пуповини і надмірної 
рухливості плода; приводить до дистресу або смерті плода під 
час пологів.

ОБеЗВіНчеННЯ, я, с. — див. деФлОраціЯ
ОБОлОНка, и, ж. — tunica, ae, f.; membrana, ae, f. — 1) те, що вкри-
ває що-небудь зовні; 2) покривні листки окремих структур органів, 
частин організму; один із шарів порожнистого органа.

О. ВідПадНа — син. ОБОлОНка децидУальНа, ОБрУдОк — 
decidua, ae, f.; membrana decidualis — функціональний шар сли-
зової оболонки матки, який перебудовується під час вагітності 
і відпадає під час пологів.

О. ВідПадНа каПСУльНа — decidua capsularis — частина від-
падної оболонки, що вкриває плодовий міхур.
О. ВідПадНа ОСНОВНа — decidua basalis — частина відпадної 
оболонки між плодовим міхуром і міометрієм, з якої утворю-
ється плацента.
О.ВідПадНа ПриСтіНкОВа — син. ОБОлОНка ВідПадНа 
СПраВЖНЯ — decidua parietalis; decidua parietalis vera — час-
тина відпадної оболонки, що не має контакту з плодовим мі-
хуром.
О. ВідПадНа СПраВЖНЯ — див. ОБОлОНка ВідПадНа При-
СтіНкОВа
О. ВОдНа — див. аМНіОН
О. децидУальНа — див. ОБОлОНка ВідПадНа
О. МУкОЗНа — див. ОБОлОНка СлиЗОВа
О. ПідСлиЗОВа — див. ОСНОВа ПідСлиЗОВа
О. СередНЯ — tunica media — середня, найтовща, переважно 
м’язова частини стінки судин та інших трубчастих органів.
О. СерОЗНа — син. ОПОНа — tunica serosa — оболонка, що 
вкриває внутрішню порожнину тіла й розміщені в ній органи; 
побудована з вистеленої мезотелієм сполучної тканини.
О. СлиЗОВа — син. ОБОлОНка МУкОЗНа — tunica mucosa — 
внутрішня оболонка стінки порожнистих органів сечової, ста-
тевої, травної та дихальної систем; побудована з одношарового 
епітелію, який виділяє слиз.
О. СлиЗОВа Матки — tunica mucosa uteri — внутрішня обо-
лонка матки; поділяється на три шари: базальний, губчастий 
і щільний, з яких два останні є функціональними; товщина 
слизової оболонки матки змінюється залежно від фази мен-
струального циклу; складається з двох частин — епітеліальної 
(одношаровий високий призматичний епітелій з війчастими й 
секреторними клітинами) і власної (утворений пухкою сполуч-
ною тканиною).
О. ФОлікУла — син. тека ФОлікУла — theca folliculi — сполуч-
нотканинна капсула навколо фолікула, що росте; складається 
з базальної мембрани, внутрішнього і зовнішнього шарів; зо-
внішні шари побудовані зі щільної сполучної тканини, вну-
трішні — містять судини, колагенові волокна, велику кількість 
нервових волокон і клітини-текоцити.

ОБОлОНки ЗарОдкОВі — blastodermata, um, n./pl. — оболонки, що 
оточують зародок; утворюються внаслідок часткового відокрем-
лення зародкових листків; включають амніон, хоріон і алантоїс.

НОтаНцеФаліЯ ОБОлОНки ЗарОдкОВі
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О. ПлОда — membranae fetales — оболонки, що оточують плід 
(амніон, хоріон і частина відпадної оболонки).

ОБрУдОк, а, ч. — див. ОБОлОНка ВідПадНа
ОБСіМеНіННЯ, я, с. — disseminatio, onis, f. — процес наближення 
чоловічих статевих клітин до жіночих, який передує заплідненню.
ОБтУраціЯ, ї, ж. — див. ЗатикаННЯ
ОВариПриВНий, а, е. — ovariprivus, a, um. — зумовлений відсутніс-
тю або видаленням яєчників.
ОВаріальНий, а, е. — див. ЯЄчНикОВий
ОВаріектОМіЯ, ї, ж. — ovariectomia, ae, f. — операція: видалення 
яєчника.
ОВаріОГіСтеректОМіЯ, ї, ж. — ovariohysterectomia, ae, f.; 
oophorohysterectomia, ae, f. — операція: видалення яєчників і мат-
ки.
ОВаріОкіЄЗіЯ, ї, ж. — див. ВаГітНіСть ЯЄчНикОВа
ОВаріОрекСиС, у, ч. — ovariorrhexis, is, f. — розрив яєчника.
ОВаріОтОМіЯ, ї, ж. — ovariotomia, ae, f. — операція: розтин яєчника.
ОВаріОцеНтеЗ, у, ч. — ovariocentesis, is, f. — операція: прокол яєч-
ника
ОВОГеНеЗ, у, ч. — син. ООГеНеЗ — o(v)ogenesis, is, f. — процес роз-
витку жіночих статевих клітин від овогоній до зрілих яйцеклітин.
ОВОкіЄЗіЯ, ї, ж. — див. ВаГітНіСть ЯЄчНикОВа
ОВОлеМа, и, ж. — син. ООлеМа — o(v)olemma, atis, n.; zona pellucida; 
membrana ovularis — оболонка яйцеклітини.
ОВОПлаЗМа, и, ж. — син. ООПлаЗМа — o(v)oplasma, atis, n. — ци-
топлазма яйцеклітини.
ОВОСПерМа, и. ж. — син. ООСПерМа — o(v)osperma, atis, n. — за-
пліднена яйцеклітина, зигота.
ОВОцит, а, ч. — син. ООцит — ovocytus, i, m.; oocytus, i, m. — незріла 
яйцеклітина в яєчнику.

О. ВтОриННий — син. ОВОцит іі ПОрЯдкУ — ovocytus 
secundarius — овоцит з гаплоїдним набором хромосом; жіночі 
статеві клітини, які утворюються внаслідок поділу овоцита і 
порядку.
О. і ПОрЯдкУ — див. ОВОцит ПерВиННий
О. іі ПОрЯдкУ — див. ОВОцит ВтОриННий
О. ПерВиННий — син. ОВОцит і ПОрЯдкУ — ovocytus primarius 
— овоцит з диплоїдним набором хромосом; розвинена з ового-
нії жіноча статева клітина, що перебуває в періоді росту (ово-
генезу).

ОВУлОГеНеЗ, у, ч. — ovulogenesis, is, f. — виникнення овуляції.

ОВУлЯтОрНий, а, е — ovulatorius, a, um. — стосується до овуляції.
ОВУлЯціЯ, ї, ж. — ovulatio, onis, f. — розрив базальної мембрани 
зрілого фолікула і вихід яйцеклітини в черевну порожнину.
ОдНОПлОдОВий, а, е — unifetalis, e. — який містить один плід; сто-
совно до одного плода.
ОЗлОЯкіСНеННЯ, я, с. — див. МаліГНіЗаціЯ
ОЗНака, и, ж. — signum, і, n. — риса, властивість, особливість кого-
небудь, чого-небудь; показник, свідчення; використовується для 
вивчення властивостей організму.

О. ГеГара — signum Hegari — рання ознака вагітності, яку вияв-
ляють під час промацування матки обома руками з боку піхви 
та черевної стінки.
О. ГаУССа — signum Gaussi — ознака загрози дистресу плода 
під час пологів: сповільнення серцевих скорочень плода до 120 
і меншe за 1 хвилину.
О. ЗчеПлеНа Зі СтаттЮ — signum cohaesum cum sexu — ознака, 
що зумовлена генами, локалізованими в статевих хромосомах.
О. кОНтрОльОВаНа СтаттЮ — signum sexu moderatum — озна-
ка, що зумовлена генами, наявними в генотипі обох статей, але 
по-різному проявляються у чоловіків і жінок.
О. МУльтиФактОрНа — signum multifactoriale — ознака, сфор-
мована під впливом генетичних факторів і чинників навко-
лишнього середовища.
О. НаБУта — signum acquisitum — ознака, що виникла в орга-
нізмі в процесі життєдіяльності або внаслідок впливу чинників 
довкілля.
О. ОБМеЖеНа СтаттЮ — signum limitans sexu — ознака, що 
зумовлена генами, наявними в генотипі обох статей, але про-
являється тільки в осіб однієї статі.
О. ПіСкачека — signum Piskaceki — рання ознака вагітності: 
куполоподібне асиметричне випинання матки на місці імплан-
тації заплідненої яйцеклітини; виявляється під час бімануаль-
ного дослідження.
О. ПрирОдЖеНа — signum congenitum — ознака, що формуєть-
ся до народження і виявляється у новонародженого; ознака,  
з якою народжуються.
О. УСПадкОВаНа — signum hereditarium — ознака, що генетич-
но передається від батьків до потомства.
О. ФаБре — signum Fabre’; symptoma Fabre’ — ймовірна рання 
ознака вагітності: випинання бічних стінок матки, яке визна-
чають під час пальпації бічного склепіння піхви.
О. ХВОрОБи — див. СиМПтОМ

ОБрУдОк ОЗНака
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ОЗНаки раСОВі — signa prolica; signa razzae — морфологічні, біо-
хімічні та інші ознаки, які успадковуються і використовуються для 
розрізнення рас людини.

О. CTATеBI — signa sexualia — морфологічні і функціональні 
ознаки, що визначають статеву належність особи.

ОкСитОциН, у, ч. — oxytocinum, i, n. — нейропептид і пептидний 
гормон паравентрикурного ядра гіпоталамуса, який транспорту-
ється в задню частку гіпофіза, де накопичується і виділяється в 
кров; стимулює скорочення матки, підсилює лактацію.
ОліГОаСтеНОСПерМіЯ, ї, ж. — oligoasthenospermia, ae, f. — нечис-
ленні й малорухомі сперматозоїди.
ОліГОГідраМНіОН, у, ч. — див. МалОВОддЯ
ОліГОГіПОМеНОреЯ, ї, ж. — oligohypomenorrhoea, ae, f. — порушен-
ня менструального циклу; болісні нечасті менструації короткої 
тривалості з малою кількістю виділень.
ОліГОГалактіЯ, ї, ж. — oligogalactia, ae, f. — зменшення виділення 
молока.
ОліГОдиСМеНОреЯ, ї, ж. — oligodysmenorrhoea, ae, f. — зменшення 
виділення менструальної крові.
ОліГОЗООСПерМіЯ, ї, ж. — oligozoospermia, ae, f. — зменшення 
кількості сперматозоїдів в еякуляті.
ОліГОМеНОреЯ, ї, ж. — oligomenorrhoea, ae, f. — менструації з подо-
вженням циклу до 40 днів і незначними виділеннями.
ОліГОНекрОСПерМіЯ, ї, ж. — oligonecrospermia, ae, f. — незначна 
кількість нерухомих сперматозоїдів у спермі; зменшена кількість у 
спермі сперматозоїдів, з яких частина є мертвими.
ОліГОСПерМіЯ, ї, ж. — син. ГіПОСПерМіЯ — oligospermia, ae, f.; 
oligospermatismus, i, m. — зменшення кількості сім’я або сперма-
тозоїдів.
ОМФаліт, у, ч. — omphalitis, idis, f. — запалення пупка (переважно 
у новонародженних).
ОМФалОПаГ, а, ч. — omphalopagus, i, m.; omphalodidymus, i, m.; 
monomphalus, i, m. — близнюки, які зрослися в ділянці пупка.
ОМФалОПрОПтОЗ, у, ч. — omphaloproptosis, is, f. — випадання пуп-
кового канатика (пуповини) під час пологів.
ОМФалОраГіЯ, ї, ж. — див. крОВОтеча ПУПкОВа
ОМФалОтакСиС, у, ч. — omphalotaxis, is, f. — вправляння пупково-
го канатика, який випав під час пологів.
ОМФалОтОМіЯ, ї, ж. — omphalotomia, ae, f. — перерізування пупо-
вини.

ОМФалОФлеГМОНа, и, ж. — omphalophlegmone, es, f. — флегмона 
пупка.
ОНаНіЗМ, у, ч. — див. МаСтУрБаціЯ
ОНкОГіНекОлОГіЯ, ї, ж. — oncogynecologia, ae, f. — розділ гінеколо-
гії про пухлини жіночих статевих органів.
ООБлаСт, у, ч. — ooblastus, i, m. — зародкова клітина, з якої розви-
вається ооцит.
ООГаМіЯ, ї, ж. — oogamia, ae, f. — тип статевого процесу: злиття яй-
цеклітини зі сперматозоїдом, внаслідок чого утворюється зигота.
ООГеНеЗ, у, ч. — див. ОВОГеНеЗ
ООкіеЗіЯ, ї, ж. — ookyesia, ae, f.; oocyesis, is, f.; graviditas ovarica — 
яєчникова (позаматкова) вагітність.
ООлеМа, и, ж. — див. ОВОлеМа
ООПлаЗМа, и, ж. — див. ОВОПлаЗМа
ООСПерМа, и, ж. — див. ОВОСПерМа
ООСФера, и. ж. — oosphera — незапліднена яйцеклітина (жіноча 
гамета).
ООтераПіЯ, ї, ж. — ootherapia, ae, f. — лікарське застосування пре-
паратів з яєчника.
ООФОральГіЯ, ї, ж. — син. ОВаріальГіЯ — oophoralgia, ае, f.; 
ovarialgia, ае, f.; oothecalgia, ае, f.; neuralgia ovarii — біль у яєчнику. 
ООФОректаЗіЯ, ї, ж. — oophorectasia, ае, f. — розширення яєчника. 
ООФОректОМіЯ, ї, ж. — oophorectomia, ае, f.; ovariectomia, ae, f. — 
гінекологічна операція: видалення яєчника.
ООФОрит, у, ч. — oophoritis, idis, f. — запалення яєчника.

О. тУБеркУльОЗНий — oophoritis tuberculosa — оофорит, 
спричинений туберкульозною паличкою; форма гематогенно-
го позалегеневого туберкульозу.

ООФОрОГіСтеректОМіЯ, ї, ж. — oophorohysterectomia, ае, f. — гіне-
кологічна операція: видалення яєчників і матки.
ООФОрОГеННий, а, е — oophorogenus, а, um — який походить з 
яєчника. 
ООФОрОГраФіЯ, ї, ж. — oophorographia, ае, f.; ovariographia, ae, f. — 
рентгенологічне дослідження яєчника з використанням контраст-
ної речовини.
ООФОрОМа, и, ж. — oophoroma, atis, n.; oophoroncus, і, m. — добро-
якісна пухлина яєчника.
ООФОрОМалЯціЯ, ї, ж. — див. рОЗМ’ЯкШеННЯ ЯЄчНика
ООФОрОМаНіЯ, ї, ж. — oophoromania, ae, f. — оофороепілепсія; не-
рвові розлади, які збігаються з менструальним циклом.

ОЗНаки раСОВі ООФОрОМаНіЯ
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ООФОрОПатіЯ, ї, ж. — oophoropathia, ае, f. — хворобливий стан яєч-
ника. 
ООФОрОПекСіЯ, ї, ж. — оорhoropexia, ае, f. — операція: фіксація 
зміщеного яєчника. 
ООФОрОПлаСтика, и, ж. — oophoroplastica, ае, f. — операція: від-
новлення ушкодженої тканини і цілості яєчника; пластична хірур-
гія яєчника.
ООФОрОраГіЯ, ї, ж. — oophororrhagia, ае, f. — кровотеча з місця ову-
ляції в яєчнику.
ООФОрОраФіЯ, ї, ж. — oophororrhaphia, ае, f. — операція, зашиван-
ня розриву, розтину, рани яєчника.
ООФОрОрекСиС, у, ч. — oophororrhexis, is, f. — розрив яєчника.
ООФОрОСальПіНГіт, у, ч. — oophorosalpingitis, is, f. — запалення 
яєчника та маткової труби. 
ООФОрОСальПіНГектОМіЯ, ї, ж. — oophorosalpingectomia, ае, f. –
операція: видалення яєчника та маткової труби.
ООФОрОСтОМіЯ, ї, ж. — oophorostomia, ae, f. — операція: розтин і 
дренування кісти яєчника.
ООФОрОтОМіЯ, ї, ж. — oophorotomia, ае, f. — операція: розтин яєч-
ника і видалення його пухлини.
ООФОрОцелЄ, невідм., с. — oophorocele, es, f. — грижа, що містить 
яєчник.
ООФОрОцеНтеЗ, у. ч. — oophorocentesis, is, f. — операція: прокол 
кісти яєчника. 
ООФОрОциСтОЗ, у, ч. — oophorocystosis, is, f. — утворення кісти в 
ячнику. 
ООФОрОциСтектОМіЯ, ї, ж. — oophorocystectomia, ае, f. — опера-
ція: видалення кісти яєчника.
ООцит, а. ч. — див. ОВОцит
ОПераціЯ, ї, ж. — operatio, onis, f. — 1) у медицині: лікувальний або 
діагностичний захід, пов’язаний із розтином тканин та органів; хі-
рургічне втручання; 2) сукупність узгоджених і взаємопов’язаних 
дій за розробленим планом.

О. ВертГайМа — operatio Wertheimi — операція: повне вида-
лення матки з придатками, навколоматковою клітковиною та 
місцевими лімфатичними вузлами у хворої на рак.
О. еММета — operatio Emmeti — операція: клиноподібне вирі-
зування рубців після глибокого розриву шийки матки та від-
новлення її нормальної форми.
О. лейБчика — ореratio Leibtchiki — операція: піхвовий кеса-
рів розтин, у разі якого передню поверхню матки розрізають 

вище і нижче від перешийка зі збереженням цілості вічка мат-
ки.
О. лЯБГардта — син. еПіЗіОклейЗиС НеПОВНий — operatio 
Labhardti; episiocleisis incompleta — пластична операція: непо-
вне зшивання входу до піхви з використанням клаптя у вигляді 
якоря, вирізаного з поверхневих тканин малих соромітних губ, 
задньої стінки піхви й промежини.
О. МадлеНера — operatio Madleneri — операція: перев’язування 
маткових труб, попередньо розчавлених затискачем, з метою 
стерилізації
О. НеВідкладНа — син. ОПераціЯ терМіНОВа — operatio 
urgens — операція, яку виконують негайно після огляду хворої 
у разі стану, що загрожує її життю.
О. ПаліатиВНа — operatio palliativa — операція, яку проводять 
з метою полегшити страждання хворої або поліпшити функції 
ураженого органа, якщо неможливо повністю вилікувати.
О. ПлаНОВа — operatio planificata — операція, яку можна за-
здалегідь призначити або відкласти без істотної шкоди для 
здоров’я.
О. ПлаСтичНа — operatio plastica — операція, за якої перемі-
щають, пересаджують тканини чи імплантують їх замінники, 
щоб відновити форму і функцію окремих органів або частин 
тіла.
О. ПлОдОрУйНіВНа — син. еМБріОтОМіЯ — embryotomia, ае, 
f.; operatio fetodestructiva — акушерська операція, в разі якої 
мертвий плід розчленовують на частини для полегшення його 
видалення з пологових шляхів матері.
О. ПОррО — див. ГіСтеректОМіЯ кеСареВа 
О. ПрОБНа — operatio exploratoria; operatio diagnostica; operatio 
probatoria — операція, що проводиться з метою діагностики; 
операція, що встановлює доцільність або неможливість опера-
тивного втручання.
О. радикальНа — operatio radicalis — операція, яка дає змогу 
повністю вилікувати, усуває загрозу рецидиву або поширення 
хворобливого процесу.
О. терМіНОВа — див. ОПераціЯ НеВідкладНа
О ШірОдкара — operatio Shirodkari — акушерська операція: 
накладання колового шва в ділянці перешийка матки в разі пе-
решийково-шийкової недостатності.
О. Шредера — operatio Schroederi — клиноподібна ампутація 
піхвової частини шийки матки.

ООФОрОПатіЯ ОПераціЯ
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О. ШтраССМаННа — operatio Strassmanni — пластична опера-
ція: створення матки з однією порожниною із двороздільної 
або дворогої; розрізування перегородки в порожнині матки 
через розріз її дна.
О. ШтУрМдОрФа — operatio Sturmdorfi — операція: конусопо-
дібне видалення зміненої частини шийки матки з відновлен-
ням нормальної форми шийки та отвору матки.

ОПОНа, и, ж. — див. ОБОлОНка СерОЗНа
ОПСитОкіЯ, ї, ж. — див. ПОлОГи ЗаПіЗНілі
ОПСитОціЯ, ї, ж. — див. ПОлОГи ЗаПіЗНілі
ОПСОМеНОреЯ, ї, ж. — opsomenorrhoea, ae, f. — розлад менструа-
цій: збільшення тривалості циклу понад 35 днів.
ОПСООліГОМеНОреЯ, ї, ж. — opsooligomenorrhoea, ae, f. — розлад 
менструального циклу: скорочення менструації (1-2 дні) зі збіль-
шенням тривалості циклу (понад 35 днів).
ОПУХ, у, ч. — див. ПУХлиНа
ОПУЩеННЯ, я, с. — descensus, us, m.; ptosis, is, f. — 1) переміщення 
донизу; 2) поміщення чого-небудь усередину чогось; 3) зміщення 
вниз якого-небудь органа.

О. Матки — син. ГіСтерОПтОЗ — descensus uteri; hysteroptosis, 
is, f. — зміщення матки донизу.
О. ПіХВи — descensus vaginae — більш низьке в порівнянні з 
нормальним положення піхви, у разі якого вона (або її частина) 
виходить назовні.

ОрГаЗМ, у, ч. — orgasmus, i, m. — кульмінаційна фаза статевого акту.
ОрГаН-МіШеНь, органа-мішені, ж. — organum-scopus, i, m. — орган, 
на який спрямована дія специфічного тропного гормону або лікар-
ського засобу, будь-якого шкідливого чинника; орган, на який ви-
бірково впливає певний агент.
ОрГаНи аНалОГічНі — organa analogica — зовнішньо подібні ор-
гани, які виконують одинакові функції, але різняться своєю будо-
вою та походженням.

О. рОЗМНОЖеННЯ — див. ОрГаНи СтатеВі
О. СтатеВі — див. ГеНіталіЇ, ОрГаНи рОЗМНОЖеННЯ — organa 
genitalia; organa reproductionis — органи, що виконують функ-
цію продовження роду; розрізняють жіночі і чоловічі статеві 
органи. 
О. СтатеВі ЖіНОчі — organa genitalia feminina — внутрішні та 
зовнішні статеві органи, що забезпечують дозрівання яйцеклі-
тини, розвиток зародка й народження плода. 

ОСтеОМалЯціЯ, ї, ж. — osteomalacia, ae, f. — рідкісна форма ран-
нього токсикозу вагітних з порушенням вітаміно-кільцієвого об-
міну з великим дефіцитом вітаміну д.
ОтВір, отвору, ч. — foramen, inis, n.; ostium, i, n. — 1) порожнє, від-
крите місце в чомусь суцільному; дірка, щілина; 2) місце, яким за-
кінчується або починається порожнина, заглибина; 3) місце входу 
або виходу куди-небудь або звідки-небудь.

О. аНальНий — див. ВідХідНик
О. Матки — ostium uteri — зовнішній отвір каналу шийки мат-
ки, який сполучає його з порожниною піхви.
О. МаткОВОЇ трУБи МаткОВий — ostium uterinum tubae 
uterinae –отвір на дні матки, який з’єднує її порожнину з про-
світом труби.
О. МаткОВОЇ трУБи череВНий — ostium abdominale tubae 
uterinae — отвір у верхівці лійки маткової труби, через який 
проходить виділена з яєчника яйцеклітина.
О. ПіХВи — ostium vaginae — зовнішній отвір піхви; у незайма-
них закритий дівочою перетинкою.
О. СечОВОдУ — син. ВічкО СечОВОдУ — ostium ureteris — 
отвір, який розміщується у куті основи трикутника міхура та 
з’єднує сечовід із сечовим міхуром.

ОтОчиНа, и, ж. — див. БриЖа
ОХОрОНа, и, ж. — protectio, onis, f.; defensio, onis, f. — оберігання від 
небезпеки кого-небудь, чого-небудь.

О. МатериНСтВа і дитиНСтВа — protectio maternatis et 
infantium — система соціально-економічних і медичних захо-
дів, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я мате-
рів і дітей, профілактику захворювань, забезпечення гармоній-
ного фізичного і психічного розвитку дітей.
О. ПлОда аНтеНатальНа — protectio fetus antenatalis — систе-
ма соціально-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів 
щодо створення оптимальних умов для розвитку плода.

ОціНка СтУПеНЯ «ЗрілОСті» Шийки Матки За ШкалОЮ БіШО-
Па — aestimatio gradus maturitatis cervicis uteri scala Bishopi — оцін-
ка структурних змін шийки матки (розм’якшення, згладження, 
розкриття) під час і періоду пологів. Базується на вивченні таких 
параметрів: положення шийки матки щодо провідної осі таза; до-
вжина шийки матки (см); консистенція шийки матки; відкриття 
зовнішнього вічка; місце знаходження передлеглої частини плода. 
кожен параметр оцінюється в 0-1-2 бали. Оцінка 0-2 бали — «ший-
ка не зріла», 3-5 балів — «шийка недостатньо зріла», > 6 балів — 
«шийка зріла».

ОПОНа ОціНка СтУПеНЯ «ЗрілОСті»...
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ПадУча, ої, ж. — див. еПілеПСіЯ
ПаНГіПОГОНадиЗМ, у, ч. — panhypogonadismus, i, m. — недорозви-
нення всіх статевих органів і знижена функціональна активність 
гонад.
ПаНГіПОПітУЇтариЗМ, у, ч. — panhypopituitarismus, i, m. — зни-
ження всіх функцій гіпофіза з нестачею гонадотропінів, сомато-
тропіну, тиротропіну й кортикотропіну, що призводить до припи-
нення функції гонад, функціональної недостатності щитоподібної 
і наднирникових залоз, карликового зросту.
ПаНГіСтеректОМіЯ, ї, ж. — panhysterectomia, ae, f. — операція: ви-
далення матки разом з придатками.
ПаПаНікОлаУ МетОд — див. МетОд ПаПаНікОлаУ
ПаПілОМа, и, ж. — ПУХлиНа СОСОчкОВа — papilloma, atis, n.; 
villoma, atis, n.; tumor papillaris — доброякісна пухлина з плоско-
го або перехідного епітелію, що виступає над його поверхнею у 
вигляді сосочкових розростань; формою нагадує звичайну боро-
давку, півнячий гребінь, гроно винограду чи малину, переважно 
яскраво-червоного або рожевого кольору, росте на широкій основі, 
рідше на ніжці. 
ПаПілОМаВірУСи, ів, мн. — papillomavira, orum, n./pl. — видо- й 
тканиноспецифічні віруси, які уражають тільки поверхневий епі-
телій шкіри і слизових оболонок, можуть спричиняти передракові 
захворювання сечових і сечостатевих органів та плоскоклітинний 
рак. У разі пухлини шийки матки генетичний матеріал папіломи 
виявляють в 90-95% клінічних випадків.
ПаракОльПіт, у, ч. — paracolpitis, idis, f. — запалення прилеглих до 
піхви тканин.
Параліч, у, ч. — paralysis, is, f. — розлад рухової функції, повна від-
сутність довільних рухів, унаслідок ураження рухових центрів або 
периферичної нервової системи.

П. акУШерСький — див. Параліч ПОлОГОВий
П. дитЯчий цереБральНий — paralysis infantium cerebralis 
— хвороба, зумовлена ураженням головного мозку в анте-, 
інтра- чи постнатальний період; супроводжується паралічами 
або парезами м’язів, рідше гіперкінезами й атаксією, розлада-
ми мовлення і психіки.
П. МатериНСький акУШерСький — paralysis maternalis 
obstetrico — параліч частини нижніх кінцівок унаслідок пере-

тискання попереково-крижового сплетення або його нервів 
голівкою плода чи акушерськими щипцями під час тяжких по-
логів; найчастіше виникає однобічне звисання стопи.
П. ПОлОГОВий — син. Параліч акУШерСький — paralysis 
post partum; paralysis puerperalis — 1) параліч або парез нижніх 
кінцівок після ускладнених пологів у жінок; 2) параліч у ново-
народженого, зумовлений пологовою травмою.

ПараМаСтит, у, ч. — paramastitis, idis, f. — запалення тканин, при-
леглих до грудної залози.
ПараМетрит, у, ч. — parametritis, idis, f. — запалення приматкової 
клітковини.
ПараМетрій, я, ч. — див. кліткОВиНа ПриМаткОВа
ПараСальПіНГіт, у, ч. — parasalpingitis, idis, f. — запалення тканин 
довкола маткових труб.
ПаратГОрМОН, у, ч. — син. ГОрМОН ПаратирОЇдНий — 
parathormomun, i, n.; hormonum parathyroideum — одноланцю-
говий білково-пептидний гормон прищитоподібних залоз; бере 
участь в обміні фосфору й кальцію.
ПараФіліЯ, ї, ж. — див. ЗБОчеННЯ СтатеВе
ПарацеНтеЗ, у, ч. — див. ПрОкОл

П. аБдОМіНальНий — див. ПУНкціЯ череВНа
ПартОГраМа, и, ж. — partogramma, atis, n — графічне відображен-
ня динамічного спостереження під час пологів за процесом роз-
криття шийки матки та просуванням голівки плода, пологовою ді-
яльністю, станом матері та плода. Складові частини партограми: і 
— стан плода — частота серцевих скорочень, стан плідного міхура 
та навколоплідних вод, конфігурація голівки; іі — перебіг пологів 
— темп розкриття шийки матки, опускання голівки плода, скоро-
чення матки; ііі — стан жінки — пульс, артеріальний тиск, темпе-
ратура, сеча (об’єм, білок, ацетон), режим введення окситоцину та 
ліків, що вводяться під час пологів.
ПатОлОГіЯ, ї, ж. — pathologia, ae, f. — 1) наука про закономірності 
виникнення і розвитку хвороб, їх наслідки; 2) відхилення від нор-
мальної життєдіяльності організму, структурні й функціональні 
прояви хвороби; 3) будь-яке відхилення від норми, ненормаль-
ність; хвороба.

П. акУШерСька — pathologia obstetricis — розділ патології, що 
вивчає закономірності виникнення та розвитку хворобливих 
станів й ускладнень під час вагітності, пологів і в післяполого-
вий період.

ПатОлОГіЯ
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П. ПередПОлОГОВа — син. ПатОлОГіЯ ПреНатальНа — 
pathologia praenatalis — розділ патології, що вивчає хворобливі 
стани й захворювання зародка і плода.
П. ПреНатальНа — син. ПатОлОГіЯ ПередПОлОГОВа

ПатОСПерМіЯ, ї, ж. — pathospermia, ae, f. — хворобливі зміни мор-
фології і/або функції сперми.
ПаХ, паху, ч. — див. ділЯНка ПаХВиННа
ПаХіСальПіНГОООФОрит, у, ч. — pachysalpingooophoritis, idis, f. — 
хронічне запалення паренхіми яєчника й маткової труби.
ПельВіМетріЯ, ї, ж. — pelvimetria, ae, f. — вимірювання розмірів 
таза в жінок.
ПельВіОПеритОНіт, у, ч. — pelvioperitonitis, idis, f. — перитоніт у 
ділянці малого таза; запалення очеревини тазових органів.
ПельВіОреНтГеНОГраФіЯ, ї, ж. — pelvioroentgenographia, ae, f.; 
pelvioradiographia, ae, f. — рентгенографія органів малого таза.
ПерВерСіЯ, ї, ж. — див. ЗБОчеННЯ
ПерВіСтОк, тка, ч. — primogenitus, i, m.; natu maximus — дитина, 
яка народилася першою в сім’ї; перша дитина.
ПереГиН, у, ч. — flexio, onis, f. — 1) надмірне згинання чого-небудь 
під кутом, дугою; 2) місце, де що-небудь перегнуто, перегинається.

П. Матки — flexio uteri — положення матки, під час якого утво-
рюється кут між віссю її тіла та шийки.

ПередлеЖаННЯ, я, с. — praesentatio, onis, f. — 1) положення (пло-
да, плаценти тощо) щодо пологових шляхів матері; 2) частина пло-
да, що пальпується через шийку матки або охоплена перехідною 
зоною під час пологів.

П. ПлацеНти — placenta praevia; praesentatio placentae — 
ускладнення вагітності, при якому плацента розташовується 
у нижньому сегменті матки нижче передлеглої частини плода, 
перекриваючи повністю або частково внутрішнє вічко шийки 
матки. При фізіологічній вагітності нижній край плаценти не 
досягає 7 см до внутрішнього вічка. Виділяють: низьке при-
кріплення плаценти — плацента розташовується у нижньому 
сегменті нижче 7 см від внутрішнього вічка без його перекрит-
тя; повне передлежання — плацента повністю перекриває вну-
трішнє вічко; неповне передлежання — плацента частково пе-
рекриває внутрішнє вічко: а) бокове передлежання (внутрішнє 
вічко перекрите на 2/3 його площі); б) крайове передлежання 
(до внутрішнього вічка підходить край плаценти). У зв’язку 
з міграцією плаценти або її розростанням вид передлежання 
може змінюватись із збільшенням терміну вагітності. 

П. ПлОда — praesentatio, onis, f. — положення плода в пологах, 
яке класифікують за частиною тіла, розміщеною ближче до по-
логових шляхів матері (вхід у малий таз).
П. ПлОда ГОлОВНе — praesentatio cephalica; praesentatio capitis 
— передлежання плода, при якому голівка лежить найближче 
до входу в малий таз.
П. ПлОда кОліННе — praesentatio genus — передлежання пло-
да, у разі якого коліна опускаються першими в малий таз.
П. ПлОда лицеВе — praesentatio faciei — передлежання плода, 
у разі якого голівка максимально розігнута й підборіддя пер-
шим опускається в малий таз.
П. ПлОда лОБОВе — praesentatio frontis — головне передле-
жання плода, у разі якого голівка розігнута й лобова ділянка 
першою опускається в малий таз.
П. ПлОда НОЖНе — praesentatio pedis — передлежання плода, 
у разі якого ніжки першими опускаються в малий таз.
П. ПлОда ПОтиличНе — praesentatio occipitalis — головне пе-
редлежання плода, у разі якого потилиця першою опускається 
в малий таз.
П. ПлОда СідНичНе — син. ПередлеЖаННЯ ПлОда таЗОВе 
— praesentatio pelvis — положення плода, яке характеризуєть-
ся розташуванням тазового кінця плода відносно площини 
входу в малий таз; частота тазового передлежання у разі доно-
шеної вагітності одним плодом складає 3—3,5% від загальної 
кількості пологів.
П. ПлОда СідНичНе НеПОВНе — praesentatio pelvis incompleta 
— сідничне передлежання плода, у разі якого сідниці або стопи 
лежать над входом у малий таз, ніжки зігнуті в кульшових і ро-
зігнуті в колінних суглобах; коліна або ніжки можуть випадати 
у піхву.
П. ПлОда СідНичНе ПОВНе — praesentatio pelvis completa — 
сідничне передлежання плода, у разі якого сідниці і стопи ле-
жать над входом у малий таз; ноги притиснуті до сідниць, стег-
на — до живота, гомілки — до стегон.
П. ПлОда таЗОВе — див. ПередлеЖаННЯ ПлОда СідНичНе
П. ПУПОВиНи — praesentatio funiculi umbilicalis — розміщення 
пуповини нижче від передлеглої частини плода або біля неї; 
призводить до перетискання чи ушкодження пуповини під час 
пологів.

ПередлеЖати, жу, жиш, недок. — prae-sum, fui, esse — набувати 
певного положення щодо виходу з матки; розташовуватися пев-

ПатОСПерМіЯ ПередлеЖати
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ною частиною тіла (голівка, лице, сідниці, плече тощо) у місці ви-
ходу з матки.
ПередМеНСтрУальНий, а, е. — син. ПреМеНСтрУальНий — 
praemenstrualis, е. — який передує менструації.
ПередПОлОГОВий, а, е. — див. ПреНатальНий
Передрак, у, ч. — син. СтаН ПередПУХлиННий — praecancer, cri, 
m. — хворобливі зміни, що передують розвитку пухлини.

П. ОБліГатНий — praecancer obligatus — передрак, який за-
вжди переходить у рак .
П. ФакУльтатиВНий — praecancer facultativus — передрак, 
який переходить у рак за певних умов.

ПередракОВий, а, е. — praecancrosus, a, um.; carcinomatosus, a, um. 
— який передує ракові, який може переходити в рак.
ПерейМи, ів, мн. — dolores ad partum; dolores parturientium — пері-
одичні болісні скорочення матки під час пологів.

П. УдаВаНі — син. ПеріОд ПреліМіНарНий ПатОлОГічНий — 
dolores parturientium simulati; periodus praeliminaris pathologica 
— тривають більше 6 годин, можливо до 24-48 годин, характе-
ризуються нерегулярними різної тривалості та інтенсивності 
переймоподібними болями унизу живота, в ділянці попереку 
та крижів. тонус матки підвищений, але перейми непродуктив-
ні, оскільки відсутня динаміка розкриття шийки матки. Жін-
ка тривалий час не спить, виснажується. Відсутність розкрит-
тя шийки матки за шкалою Бішопа протягом чотирьох годин 
свідчить про хибкі пологи. Патологічний прелімінарний період 
може безпосередньо переходити у слабкість пологової діяль-
ності.

ПерейМи-ПередВіСНики, ів, мн. — dolores parturientium 
praesagientes — нерегулярне підвищення тонусу матки перед по-
логами, що не призводить до розкриття шийки матки.
ПереМіЖЖЯ, я, с. — див. ПрОМеЖиНа
ПереНОШеНий, а, е. — postmaturus, a, um.; prolongatus, a, um.; 
protractus, a, um. — 1) той, ношення якого перевершило нормаль-
ний термін; 2) якого виношували довше звичайного строку (про 
дитину).
ПерериВаННЯ, я, с. — interruptio, onis, f. — 1) насильне розділення 
чого-небудь на частини; 2) припинення або порушення дії, пере-
бігу, розвитку чого-небудь.

П. ВаГітНОСті — interruptio pregnantiae; abortus, us, m. — при-
пинення розвитку плода в організмі матері.

ПеретВОреННЯ ЗлОЯкіСНе, я, с. — див. МаліГНіЗаціЯ

ПеретиНка, и, ж. — див. МеМБраНа
П. діВОча — син. ГіМеН — hymen, enis, m. — складка слизової 
оболонки між присінком і порожниною піхви; має сполучнот-
канинну основу, містить м’язові волокна, нерви й кровоносні 
судини.

ПереШийОк, шийка, ч. — isthmus, i, m. — у медицині: звуження 
органів в певній ділянці.

П. Матки — isthmus uteri — звужена ділянка матки між її тілом 
і шийкою.
П. МаткОВОЇ трУБи — isthmus tubae uterinae — рівномірно 
звужена ділянка між внутрішньостінковою частиною й ампу-
лою маткової труби.

ПерикОльПіт, у, ч. — pericolpitis, idis, f. — запалення тканин на-
вколо піхви.
ПериМаСтит, у, ч. — perimastitis, idis, f. — запалення тканин на-
вколо грудної залози.
ПериМетрит, у, ч. — син. МетрОПеритОНіт — perimetritis, idis, f.; 
metroperitonitis, idis, f. — запалення очеревини, що вкриває матку.
ПериМетрій, я, ч. — perimetrium, i, n. — зовнішня (серозна) обо-
лонка матки; очеревина, що вкриває тіло матки та частково її ший-
ку.
ПериМетрОСальПіНГіт, у, ч. — perimetrosalpingitis, idis, f. — запа-
лення матки, маткових труб і прилеглих тканин.
ПериНатальНий, а, е. — perinatalis, e. — стосовно до коротко-
го періоду, який починається з 22-го повного тижня (з 154 доби 
від першого дня останнього нормального менструального циклу 
— термін гестації, якому в нормі відповідає маса плода 500 г) і за-
кінчується після 7 повних діб життя новонародженого (168 годин 
після народження).
ПериНатальНий цеНтр — valetudinarium perinatale — самостій-
ний лікувально-профілактичний заклад ііі рівня надання спеціалі-
зованої висококваліфікованої медичної допомоги вагітним з аку-
шерською та екстрагенітальною патологією, роділлям та породіл-
лям, новонародженим. Створюється шляхом об’єднання діяльності 
акушерської, неонатологічної та педіатричної служб.
ПериНатОлОГіЯ, ї, ж. — perinatologia, ae, f. — розділ медицини 
(акушерства і педіатрії), що вивчає фізіологію і патологію плода й 
немовляти в перинатальний період.
ПериНеОПлаСтика, и, ж. — perineoplastica, ae, f. — пластична опе-
рація: відновлення цілості м’язів і фасцій промежини.

ПередМеНСтрУальНий ПериНеОПлаСтика
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ПериНеОраФіЯ, ї, ж. — perineorrhaphia, ae, f. — акушерська опе-
рація: зшивання промежини; накладання швів у разі розриву про-
межини.
ПериНеОтОМіЯ, ї, ж. — perineotomia, ae, f. — акушерська операція: 
розтин промежини.
ПериСальПіНГіт, у, ч. — perisalpingitis, idis, f. — запалення очере-
вини, що вкриває маткові труби.
ПериСальПіНГОООФОрит, у, ч. — perisalpingooophoritis, idis, f. — 
запалення очеревини, що вкриває труби та яєчник.
ПеритОНеОСкОПіЯ, ї, ж. — див. аБдОМіНОСкОПіЯ, лаПарОСкО-
ПіЯ, ВеНтрОСкОПіЯ
ПеритОНіт, у, ч. — peritonitis, idis, f. — запалення очеревини, спри-
чинене бактеріальною інфекцією або токсинами; розрізняють се-
розний, фіброзний, гнійний, жовчний та інші перитоніти.
ПеріадНекСит, у, ч. — periadnexitis, idis, f. — запалення очеревини 
навколо придатків матки.
ПеріОд, у, ч. — periodus, і, f. — проміжок часу, протягом якого від-
бувається якийсь процес.

П. аНтеНатальНий — periodus antenatalis — тривалість роз-
витку організму від моменту утворення зиготи до пологів.
П. БеЗПечНий — periodus secura — період менструального ци-
клу, під час якою запліднення яйцеклітини найменш вірогідне; 
приблизно по 10 днів від початку останньої менструації й пе-
ред наступною.
П. ВидУЖУВаННЯ — син. ПеріОд рекОНВалеСцеНціЇ — 
reconvalescentia, ае, f.; periodus reconvalescentiae — період за-
хворювання, коли в організмі відновлюються порушені функ-
ції, спричинені інфекцією чи іншими агентами, поступово зни-
кають клінічні симптоми, проте можуть спостерігатися залиш-
кові прояви (астенія тощо).
П. ВідНОВНий — periodus restituta — час поновлення функцій 
організму до початкового стану.
П. ВікОВий — див. Вік 2
П. ГеСтаційНий — periodus gestationis — період розвитку пло-
да (від запліднення яйцеклітини до народження); тривалість 
вагітності (у середньому 266 днів).
П. дітОрОдНий — periodus parturiens — період життя жінки, 
під час якого вона здатна народжувати дітей; триває від пубер-
татного періоду до менопаузи.
П. дООПераційНий — periodus praeoperativa — час від при-
йняття хворого до лікувального закладу до проведення опе-

рації; період перебування хворого в лікарні до моменту опера-
тивного втручання.
П. еМБріОНальНий — periodus embryonalis — період, що три-
ває від 15-го до 75-го дня гестації, тобто 3-12-й тиждень ва-
гітності; зародок ще не спроможний формувати pеакцію запа-
лення; наслідками інфекції ембріона можуть бути caмовільне 
переривання вагітності або формування природжених вад роз-
витку.
П. ЗГаНЯННЯ ПлОда — син. ПеріОд ПОлОГіВ дрУГий — 
periodus partus secundaria; periodus expulsionis — другий період 
пологів, який починається від повного відкриття шийки матки 
і закінчується народженням дитини; включає ранню фазу іі пе-
ріоду пологів — повне розкриття шийки матки (10 см), голівка 
плода в порожнині тазу, немає позив до потуг; пізню (потужну) 
фазу іі періоду пологів — повне розкриття шийки матки (10 
см), передлежача частина плода досягає дна таза, роділля по-
чинає тужитись.
П. іНВОлЮційНий — periodus involutionis — період онтогене-
зу, який характеризується прогресивною інволюцією органів і 
тканин.
П. іНкУБаційНий — periodus incubationis — час від проник-
нення інфекційного збудника в організм до появи перших 
клінічних ознак хвороби; збудник, як правило, перебуває і роз-
множується в тропному органі; можна виявити морфологічні, 
обмінні та імунологічні зміни; тривалість періоду інкубацій-
ного залежить від характеру хвороби й стану організму, може 
становити від кількох годин (напр., грип, ботулізм) до тижнів, 
місяців (напр, вірусний гепатит, сказ) і навіть років (СНід).
П. іНтраНатальНий — periodus intranatalis — період життя 
плода від початку пологів до моменту народження; період, про-
тягом якого відбуваються пологи.
П. кліМактеричНий — син. кліМакС — periodus climacterica; 
climacterium, і, n. — фізіологічний перехідний період життя жін-
ки, впродовж якого на фоні вікових змін в організмі домінують 
інволютивні процеси в репродуктивній системі, що характе-
ризуються зниженням генеративної і менструальної функцій 
внаслідок генетично запрограмованого згасання і припинення 
функціонування яєчників.
П. критичНий — periodus critica — в ембріології; період най-
більшої чутливості організму до шкідливих впливів.

ПериНеОраФіЯ ПеріОд
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П. латеНтНий — periodus latens — I) період прихований, який 
не проявляє себе видимими ознаками; 2) період з моменту 
проникнення інфекції в організм до появи клінічних ознак за-
хворювання; інкубаційний період; 3) період між початком дії 
стимулу й відповіддю на нього.
П. НаПадОВий — periodus paroxysmalis — проміжок часу, про-
тягом якого триває напад хвороби чи якогось хворобливого 
явища. 
П. НеОНатальНий — periodus neonata — період, що почина-
ється з моменту народження дитини до закінчення 28 повних 
діб після народження.
П. ПередМеНСтрУальНий — periodus praemenstrualis — пері-
од напередодні менструації.
П. ПериНатальНий — periodus pеrinatalis — період, який по-
чинається з 22-го тижня вагітності (з 154 доби від першого дня 
останнього нормального менструального циклу — термін гес-
тації, якому в нормі відповідає маса плода 500 г) і закінчується 
після 7 повних діб життя новонародженого (168 годин після 
народження); охоплює анте-, інтра- і ранній неонатальний пе-
ріоди; існує найвищий ризик формування патології, захворю-
ваності й смертності порівняно з іншими періодами. 
П. ПіСлЯОПераційНий — periodus postoperativa — час від за-
кінчення операції до видужання.
П. ПіСлЯПОлОГОВий — син. ПеріОд ПУерПеральНий — 
puerperium, і, n.; periodus postnatalis; periodus puerperalis — пе-
ріод, який починається відразу після закінчення пологів і три-
ває 8 тижнів; під час цього періоду відбувається зворотний роз-
виток усіх органів і систем, які змінилися у зв’язку з вагітністю 
та пологами.
П. ПіСлЯПОлОГОВий раННій — puerperium tempestivum — 
період, який починається з моменту вигнання посліду та три-
ває 2 години. Породілля знаходиться у пологовому відділенні, 
що пов’язано з ризиком виникнення ускладнень, насамперед 
кровотечі. його треба розглядати як термін швидкої адаптації 
функціональних систем після великого навантаження під час 
вагітності та пологів.
П. ПлОдОВий — periodus fetalis — період утробного розвитку; 
характеризується переважанням процесів росту й диференці-
ювання після закінченого формування організму; починаєть-
ся після 2-го місяця, коли вже функціонує плацента, триває до 
кінця вагітності, закінчується з народженням дитини. 

П. ПОлОГіВ дрУГий — див. ПеріОд ЗГаНЯННЯ ПлОда
П. ііОлОГіВ ПерШий — див. ПеріОд рОЗкриттЯ Шийки Мат-
ки П. ПОлОГіВ третій — див. ПеріОд ПОСлідОВий
П. ПОСлідОВий — син. ПеріОд ПОлОГіВ третій — stadium 
partus tеrtium — починається з моменту народження дитини і 
закінчується вигнанням посліду.
П. ПОСтПУБертатНий — periodus postpubertans; periodus 
postpubertalis — період розвитку після завершення статевого 
дозрівання. 
П. ПреліМіНарНий ПатОлОГічНий — див. ПерейМи УдаВаНі
П. ПреліМіНарНий ФіЗіОлОГічНий — periodus praeliminaris 
physiologica — період пологів, який характеризується нерегу-
лярним, слабким переймистим болем унизу живота і в попере-
ку, який виникає на тлі нормального тонусу матки в разі зрілої 
шийки матки; триває 6-8 год.
П. ПрОдрОМальНий — син. СтадіЯ ПрОдрОМальНа — 
periodus prodromalis — період розвитку хвороби до виникнен-
ня основних клінічних проявів її.
П. ПУБертатНий — див. Вік 2 ПідліткОВий
П. ПУерПеральНий — див. ПеріОд ПіСлЯПОлОГОВий
П. рекОНВалеСцеНціЇ — див. ПеріОд ВидУЖУВаННЯ
П. реПрОдУктиВНОЇ ЗрілОСті — periodus maturitatis 
reproductivae — вік жінки від 13-15 років до 40- 45 років, коли 
організм її періодично готується до зачаття і виношування ва-
гітності; характеризується щомісячною перебудовою статевих 
органів, яка за відсутності запліднення закінчується матковою 
кровотечею (морфофункціональні зміни спостерігаються в 
яєчниках, матці, маткових трубах і піхві).
П. рОЗкриттЯ Шийки Матки — син. ПеріОд ПОлОГіВ Пер-
Ший — stadium partus primum — період пологів від почат-
ку регулярних переймів до повного розкриття шийки матки; 
включає: латентну фазу — триває до 8 годин, характеризуєть-
ся поступовим згладжуванням та розкриттям шийки матки зі 
швидкістю, яка забезпечує перехід в активну фазу в будь-який 
час протягом 8 годин спостереження, розкриття шийки матки 
меше ніж на 3 см; активну фазу — шийка матки розкрита на 3-9 
см, швидкість розкриття шийки матки не менше (або більше) 
1см/год., початок опускання голівки плода.
П. СтаріННЯ — periodus senescentiae — біологічний законо-
мірний процес вікових змін в органах і системах організму від 
закінчення його розвитку і до смерті; механізм розвитку підпо-

ПеріОд ПеріОд
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рядкований генетичній програмі; ознаки нормального старін-
ня однакові в усіх осіб кожного виду ссавців.
П. тератОГеНетичНий терМіНаційНий — periodus 
teratogenetica terminationis — період ембріогенезу, під час яко-
го шкідливий чинник призводить до вади розвитку органа.
П. ФетальНий ПіЗНій — periodus fetalis sera — 181-280-й дні 
гестації або 24-40-й тижні вагітності; інфекція плода призво-
дить до мертвонародження або народження (часто передчас-
ного) плода з клінічними ознаками внутрішньоутробної інфек-
ції і серцево-дихальною депресією.
П. ФетальНий раННій — periodus fetalis incipiens — 76-180-
й дні гестації, або 12-24-й тижні вагітності; плід уже здатний 
формувати pеакцію запалення; інфекція плода призводить до 
передчасного народження дитини з її клінічними і морфоло-
гічними ознаками (затримка внутрішньоутробного розвитку, 
респіраторний дистрес, гепатоспленомегалія, мікроцефалія 
тощо).

ПертУБаціЯ, ї, ж. — див. ПрОдУВаННЯ МаткОВиХ трУБ
ПерФОраціЯ, ї, ж. — див. ПрОриВ
ПеСарій, я, ч. — див. кільце МаткОВе
ПіГОПаГ, а, ч. — pygopagus, i, m. — близнюки, що зрослися в ділянці 
крижів.
ПідСерОЗНий, a, e. — син. СУБСерОЗНий — subserosus, a, um. — 
стосовно до підсерозної основи; розміщений під серозною оболон-
кою.
ПідСлиЗОВий, а, е — син. СУБМУкОЗНий — submucilaginosus, a, 
um — розміщений під слизовою оболонкою.
ПіЄліт, y, ч. — pyelitis, idis, f. — запалення ниркової миски.

П.ВаГітНиХ — pyelitis gravidarum — 1) запалення нирки і сечо-
воду під час вагітності; 2) розширення сечоводів і/або нирко-
вої миски протягом нормальної вагітності з набряком, рідко з 
усіма ознаками запалення. 

ПіОВар, у, ч. — син. ПіОВарій — pyoovarium, i, n. — скупчення гною 
в яєчнику.
ПіОВарій, ю, ч. — див. ПіОВар
ПіОкОльПОС, у, ч. — pyokolpos, i, m. — накопичення гною в піхві у 
разі її атрезії.
ПіОМетра, и, ж. — pyometra, ae, f. — скупчення гною у порожнині 
матки.
ПіОСальПіНкС, у, ч. — pyosalpinx, ngis, f. — скупчення гною в мат-
ковій трубі. 

ПіОСПерМіЯ, ї, ж. — pyospermia, ae, f. — домішка гною в сімені.
ПірекСіЯ, ї, ж. — див. ГарЯчка
ПіСкачека ОЗНака — див. ОЗНака ПіСкачека
ПіСлЯПОлОГОВий, a, e — ПОСтНатальНий — postnatalis, e.; post 
partum — який буває, здійснюється, відбувається після пологів, 
після народження дитини (стосовно до матері).
ПіХВа, и, ж. — vagina, ae, f. — м’язово-фіброзна трубка, що охоплює 
верхнім кінцем шийку матки, а нижнім відкривається в статеву щі-
лину; статевий орган жінки; 2) сполучнотканинне покриття дея-
ких анатомічних утворів.
ПіХВОВий, а, е — син. ВаГіНальНий — vaginalis, e. — стосовно до 
піхви.
ПлаНУВаННЯ СіМ’Ї — propositum familiae — види діяльності, які 
допомагають окремим особам та подружнім парам досягти пев-
них репродуктивних результатів: запобігти небажаній вагітності, 
народити бажаних дітей, регулювати перерви між вагітностями, 
контролювати вибір часу народження дитини у залежності від 
віку батьків та інших факторів, визначати кількість дітей у сім’ї.
ПлацеНта, и, ж. — син. лОЖиСькО, чиСтилО — placenta, ae, f. — 
орган, який утворюється під час вагітності з оболонок плода і за-
безпечує його зв’язок з організмом матері; дитяче місце; найінтен-
сивніше формується з третього по шостий тиждень ембріогенезу; 
завершується формування плаценти на третьому місяці прена-
тального органогенезу; плацента людини належить до дископо-
дібних гемохоріальних ворсинчастих плацент. 

П. БаГатОчаСтОчкОВа — placenta multilobata — аномалія бу-
дови плаценти, що складається з багатьох відокремлених час-
точок.
П. ВідПадНа — син. ПлацеНта децидУальНа — placenta 
decidualis — плацента, в якої відпадна оболонка або окремі її 
материнські частини відділяються від матки й приєднуються 
до трофобластних частин.
П. ВікОНчаСта — placenta fenestrata — плацента з ділянками, в 
яких немає плацентної тканини.
П. ВОрСиНчаСта — placenta villosa — плацента, в якій є ворси-
ни з відростків хоріона.
П. ВрОСла — placenta increta — плацента з ворсинками хоріо-
на, вкоріненими на різну глибину в міометрій.
П. ГеМОеНдОтеліальНа — placenta haemoendothelialis — пла-
цента, в якій материнська кров безпосередньо стикається з ен-
дотелієм судини хоріона. 

ПертУБаціЯ ПлацеНта
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П. ГеМОХОріальНа — placenta haemochorialis — плацента, в 
якій материнська кров безпосередньо стикається з хоріоном; 
характерна для людини.
П. децидУальНа — див. ПлацеНта ВідПадНа
П. дВОчаСткОВа — placenta bilobata — плацента з двох при-
близно однакових часток, з’єднаних непостійними судинами. 
П. диФУЗНа — placenta diffusa — вада розвитку плаценти: тка-
нина плаценти захоплює велику поверхню слизової оболонки 
матки. 
П. дОдаткОВа — placenta accessoria — частка плаценти, відо-
кремлена від її основної тканини та з’єднана з плодовими обо-
лонками. 
П. ЗатриМаНа — placenta retenta — плацента, що не виходить 
з матки після народження дитини, бо міцно прикріплена або 
защемлена. 
П. кільцеПОдіБНа — син. ПлацеНта ПОЯСОПОдіБНа — 
placenta an(n)ularis; placenta cinguliformis — аномалія будови 
плаценти, що має вигляд пояса на внутрішній поверхні матки. 
П. крайОВа — placenta marginalis; placenta marginata — анома-
лія будови плаценти, у разі якої амніон і хоріон відходять не від 
краю її, а на 1-2 см досередини від нього.
П. МатериНСька — син. ПлацеНта МаткОВа — placenta 
materna; placenta uterina — частина плаценти, утворена ендо-
метрієм і його кровоносними судинами; розміщена в ділянці 
вростання ворсинок хоріона плода в слизову оболонку матки 
(так звану основну відпадну оболонку). 
П. МаткОВа — див. ПлацеНта МатериНСька
П., ОтОчеНа ВалкОМ — placenta circumvallata — аномалія роз-
витку плаценти: край її виступає у вигляді білувато-жовтува-
того валка, з внутрішнього боку якого відходять оболонки.
П. ПідкОВОПОдіБНа — placenta soleata — плацента підковопо-
дібної форми в разі вагітністю двійнятами.
П. ПліВчаСта — placenta membranacea — аномалія розвитку 
плаценти, яка стоншена й поширена на значну частину поверх-
ні слизової оболонки матки.
П. ПлОдОВа — placenta fetalis; pars fetalis placentae — частина 
плаценти, утворена основною пластинкою та ворсинками хо-
ріона з розгалуженими у них судинами зародка; розрізняють 
так званий розгалужений хоріон (ворсинки вростають в ендо-
метрій у ділянці основної відпадної оболонки) і гладкий хоріон 

(місце контакту трофобласта із сумковою відпадною оболон-
кою). 
П. ПОЯСОПОдіБНа — див. ПлацеНта кільцеПОдіБНа
П. ПрирОСла — placenta accreta; placenta adhaerens — плацен-
та, що ворсинками хоріона приросла до міометрія, не ушкоджу-
ючи його структури.
П. ПрОрОСла — placenta percreta — плацента, що проросла 
ворсинками хоріона міометрій до параметрія чи очеревини.
П. реЗерВНа — placenta succenturiata — додаткова частина 
плаценти, з’єднана артерією або веною з основною її частиною.
П. ХОріОалаНтОЇСНа — placenta chorioallantoica — плацента, в 
якій алантоїс прикріплюється до хоріона або є головним дже-
релом кровопостачання плаценти. 
П. ХОріОЖОВткОВа — placenta choriovitellina — плацента, в 
якій жовтковий мішок є посередником у взаємозв’язках між 
організмом матері й плода. 
П. цеНтральНОГО ПередлеЖаННЯ — placenta praesentationis 
centralis — плацента, що повністю закриває вічко матки. 
П. чаСткОВа — placenta lobaris — плацента, що складається з 
часток, поділена на частки. 

ПлацеНтаціЯ, ї, ж. — placentatio, onis, f. — утворення та прикрі-
плення плаценти; процес формування плаценти є критичним пері-
одом у житті зародка.
ПлацеНтит, у, ч. — placentitis, idis, f. — запалення плаценти; може 
спричинятися інфекцією або бути асептичним. 
ПлацеНтНий, а, е — placentalis, e. — стосовний до плаценти. 
ПлацеНтОГраФіЯ, ї, ж. — placentographia, ae, f. — ехо- та рентге-
нографія, радіоізотопне сканування плаценти, які дають змогу ви-
значити розміри, структуру й розміщення плаценти в матці.
ПлацеНтОлОГіЯ, ї, ж. — placentologia, ae, f. — розділ акушерства, 
що вивчає будову й функції плаценти в нормі та в разі патології.
ПлацеНтОМа, и, ж. — див. ХОріОкарциНОМа
Плід, плода, ч. — fetus, us, m. — внутрішньоутробний продукт за-
чаття, починаючи з повного 12-го тижня вагітності (з 84 доби від 
першого дня нормального менструального циклу) до вигнання/
вилучення з організму матері.

П. МУМіФікОВаНий — fetus mummificatus — висушений мерт-
вий плід.
П. ПараЗитНий — fetus parasiticus — недорозвинений менший 
плід, зрощений з другим плодом, більшим і краще розвиненим.

ПлацеНта Плід
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П. У ПлОді — fetus in fetu — тератома плода зі сформованими 
кінцівками й органами.

Плід-аВтОЗит, плода-автозита, ч. — син. аВтОЗит — fetus-
autositus, us, m. — плід з одним або з кількома паразитними близ-
нюками на його поверхні чи в тілі. 
ПлідНий, а, е. — син. ФертильНий — fertilis, e.; prolificus, a, um. — 
який швидко розмножується, дає потомство; який дає позитивні 
результати, наслідки, плодотворний.
ПлідНіСть, ності, ж. — fertilitas, atis, f.; ubertas, atis, f. — 1) здат-
ність організму давати нащадків; здатність розмножуватися;  
2) здатність створювати що-небудь у великій кількості.
ПлОдОВий, а, е. — ФетальНий — fetalis, e. — стосовно до плода.
ПлОЩиНи таЗа — plana pelvis — умовні поверхні в межах поміт-
них анатомічних утворів таза (лобковий симфіз, сідничні горби, 
куприк тощо); класична система площини в акушерстві.
ПОВитУХа, и, ж. — див. акУШерка
ПОВОрОт, у, ч. — versio, onis, f. — 1) обертання чогось іншим боком; 
зміна положення кого-небудь, чого-небудь обертаючи; 2) місце, де 
що-небудь повертає, відхиляється вбік. 

П. акУШерСький ВНУтріШНій — versio (obstetrica) interna — 
акушерська операція: внутрішній поворот плода на ніжку, який 
виконується рукою або пальцями через розкриту шийку матки.
П. акУШерСький ЗОВНііШНій — versio (obstetrica) externa — 
акушерський поворот, здійснюваний руками через стінку жи-
вота, проводиться за поінформованої згоди вагітної.
П. акУШерСький кОМБіНОВаНий — versio (obstetrica) 
combinata — акушерський поворот плода на ніжку, здійсню-
ваний під час повного розкриття шийки матки обома руками 
(одна рука уведена у матку, інша — на передній черевній стін-
ці).
П. акУШерСький СаМОВільНий — син. ПОВОрОт акУШер-
Ський СПОНтаННий — versio (obstetrica) spontanea — само-
стійний поворот плода з косого чи поперечного положення в 
повздовжнє або з тазового в головне; зміна ненормального 
положення плода в матці на нормальне, що відбувається без 
будь-яких зовнішніх втручань.
П. акУШерСький СПОНтаННий — див. П. акУШерСький Са-
МОВільНий
П. БрекСтОНа ГікСа — див. ПОВОрОт ГікСа
П. ГікСа — див. ПОВОрОт БрекСтОНа ГікСа — versio Hicksi — 
акушерська операція: «комбінований» поворот плода на ніжку 
в разі неповного розкриття отвору матки. 

ПОдріБНеННЯ, я, с. — tripsis, is, f.; communitio, onis, f.; contritio, onis, 
f.; trituratio, onis, f.; fragmentatio, onis, f. — різання, ламання, розби-
вання чого-небудь на дрібні шматки, маленькі частини. 

П. ПлОда — див. ОПераціЯ ПлОдОрУйНіВНа
П. череПа ПлОда — basiotripsia, ae, f.; basilysis, is, f. — акушер-
ська операція: розтин черепа мертвого плода на частини для 
полегшення видалення його з порожнини матки.

ПОЗа, и, ж. — див. ПОлОЖеННЯ
ПОЗаОчереВиННий, а, е. — син. екСтраПеритОНеальНий
ПОЗиціЯ, ї, ж. — positio, onis, f. — відношення спинки плода до 
правої або лівої стінки матки (тіла матері), якщо спинка зверне-
на в ліву сторону стінки матки, говорять про першу позицію, якщо 
вправо — то другу.
ПОліеМБріОНіЯ, ї, ж. — polyembrionia, ae, f. — розвиток кількох за-
родків з однієї зиготи.
ПОліМеНОреЯ, ї, ж. — polymenorrhoea, ae, f. — тривалість менстру-
ації понад 6 днів; ненормально часті менструації.
ПОліП, а, ч. — polypus, i, m. — розростання якої-небудь тканини на-
півкулястої або неправильної форми, що виступає над поверхнею 
чи за межі тканини; новотвір або наслідок запального, дегератив-
ного чи іншого процесу. 

П. деСтрУктиВНий — polypus destructivus — поліп слизової 
оболонки матки, який виникає після пологів, аборту або пухир-
ного занеска і є наслідком проліферації клітин хоріона з інфіль-
тративним ростом. 
П. ПлацеНтНий — polypus placentae — частинка тканини пла-
центи, що затрималась і організувалась в порожнині матки піс-
ля пологів. 
П. ШийкОВий — polypus cervicalis — доброякісне розростання 
залоз і строми каналу шийки матки. 

ПОліПектОМіЯ, ї, ж. — polypectomia, ae, f. — операція: видалення 
поліпа.
ПОліСПерМіЯ, ї, ж. — polyspermia, ae, f. — 1) надмірна секреція сі-
мені; 2) проникнення кількох сперматозоїдів в одну яйцеклітину 
під час запліднення.
ПОлОГи, ів, мн. — син. рОди — partus, us, m.; parturitio, onis, f. — 
фізіологічний процес, одноплідні пологи зі спонтанним початком 
та прогресування пологової діяльності у терміні вагітності 37-42 
тижні у потиличному передлежанні плода, перебіг яких відбував-
ся без ускладнень усього періоду пологів, при задовільному стані 
матері та новонародженого після пологів.

Плід-аВтОЗит ПОлОГи
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П. атОНічНі — partus atonicus — затяжні пологи, спричинені 
атонією матки.
П. БаГатОПлідНі — partus multiplex — народження двох або 
більше плодів, які розвивались одночасно і визріли в один гес-
таційний період.
П. ВикликаНі — син. ПОлОГи ШтУчНі — partus inductus — по-
логи, які є наслідком механічної чи лікарської стимуляції (на-
приклад, внутрішньовенного введення окситоцину).
П. ЗаПіЗНілі — син. ОПСитОкіЯ, ОПСитОціЯ — partus serotinus; 
opsitocia, ae, f. — пологи, що відбулися після 42-го повного тиж-
ня вагітності (на 294 добу або пізніше). 
П. ЗатЯЖНі — partus prolongatus — пологи, які тривають до-
вше, ніж нормальні (понад 18 годин).
П. іНСтрУМеНтальНі — partus instrumentalis — пологи, під 
час яких використовуються інструменти, щоб полегшити на-
родження плода.
П. ПатОлОГічНі — partus pathologicus — пологи з відхиленням 
від нормального перебігу.
П. ПередчаСНі — partus praematurus — пологи, що відбулися 
у період з 22-го повного тижня до закінчення 37 тижня вагіт-
ності (154-259 діб).
П. ПередчаСНі ШтУчНі — partus praematurus artificialis — пе-
редчасні пологи, зумовлені зовнішньою дією з метою перерва-
ти вагітність.
П. ПОСМертНі — parturitio postmortalis — народження плода 
після смерті матері; витиснення мертвого плода з матки газа-
ми, що утворюються у черевній порожнині під час гниття тка-
нин померлої вагітної жінки.
П. СВОЄчаСНі — partus matures — пологи, які настають на 39-
41 тижні вагітності; пологи, у разі яких своєчасно народжуєть-
ся морфологічно і функціонально зрілий плід. 
П. СідНичНі — partus glutealis — пологи, у разі яких визнача-
ють сідничне передлежання плода.
П. СПОНтаННі — partus spontaneus — пологи, які відбуваються 
без будь-якого стороннього втручання (механічної, фармако-
логічної, медичної допомоги). 
П. СтріМкі — partus praecipitatus — перші пологи, які тривають 
1-3 години, або повторні — менше ніж 2 години; призводять до 
розривів шийки матки, піхви, промежини, передчасного від-
шарування нормально розташованої плаценти, гіпотонічної 

кровотечі у матері, крововиливу в головний мозок, кефалоге-
матоми у плода. 
П. СУХі — partus siccus — пологи, у разі яких навколоплідні 
води відійшли перед початком скорочень матки. 
П. УСкладНеНі — partus complicates — пологи, у разі яких кон-
статують невідповідність розмірів голівки плода щодо малого 
таза, кровотечу, атонію матки тощо. 
П. ШВидкі — partus rapidus — перші пологи, що тривають мен-
ше ніж 6 годин, і повторні — менше ніж 4 години; призводять 
до виникнення травм у матері й плода.
П. ШтУчНі — див. ПОлОГи ВикликаНі
П. ЩиПцеВі — partus forcipes — пологи, які відбуваються че-
рез пологові шляхи за допомогою накладених на голівку плода 
щипців. 
П., ЩО Не ВідБУлиСЯ — partus non effectus — затримка мерт-
вого плода в матці після закінчення нормального терміну гес-
тації.

ПОлОГОВий, а, е — син. рОдОВий, рОдильНий — puerperalis, e. — 
1) призначений для надання медичної допомоги під час пологів; 2) 
який буває під час пологів; 3) стосовно до пологів.
ПОлОЖеННЯ, я, с. — син. ПОЗиціЯ, ПОЗа — 1. positio, onis, f.; locus, i, 
m.; situs, us, m.; status, us, m. 2. thesis, is, f.; propositio, onis, f.; decubitus, 
us, m; thema, atis, n. — 1) місцеперебування, розташування в про-
сторі кого-небудь, чого-небудь; розміщення тіла або його частин; 
поза; 2) твердження, думка, що лежить в основі чого-небудь; теза.

П. актиВНе — positio activa — довільне положення тіла чи 
окремих його частин. 
П. аНатОМічНе — positio anatomica — 1) розміщення органа 
щодо інших органів або частин тіла; 2) положення тіла люди-
ни, що стоїть прямо з лицем, зверненим допереду, верхніми 
кінцівками, розміщеними вздовж з долонями попереду; вико-
ристовується з метою описати розміщення і напрямок різних 
частин тіла. 
П. БічНе — positio lateralis; decubitus lateralis — положення на 
боці.
П. ВальХера — positio Walcheri — положення, при якому ро-
ділля лежить таким чином, що ділянка куприка знаходиться 
на краю ліжка; при цьому дещо збільшується прямий розмір 
входу в малий таз.
П. ВиМУШеНе — decubitus necessaries — положення, що зу-
мовлене патологічним процесом або допомагає полегшити чи 
зменшити страждання хворої.

ПОлОГи ПОлОЖеННЯ
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П. ГОриЗОНтальНе — positio horizontalis — у медицині: роз-
міщення тіла в положенні лежачи на спині з випростаними кін-
цівками.
П. ГОрілиць — див. ПОлОЖеННЯ НаВЗНак
П. дОрСальНе — див. ПОлОЖеННЯ НаВЗНак
П. еМБріОНа — positio embryoni — положення тіла у вигляді 
дуги із зігнутими в колінних і кульшових суглобах ногами та 
приведеними до тулуба стегнами.
П. кОліННО-ГрУдНе — positio genupectoralis — положення на 
колінах і грудях, спираючись на лікті; положення навколішки, 
спираючись грудною кліткою на яку-небудь поверхню.
П. кОліННО-ліктьОВе — positio genucubitalis — позиція з опо-
рою на лікті й коліна та піднятою над поверхнею грудною кліт-
кою.
П. леЖачи — positio decubitus — горизонтальне положен-
ня тіла; може бути на спині, лівому чи правому боці або  
на животі.
П. НаВЗНак — син. ПОлОЖеННЯ ГОрілиць, ПОлОЖеННЯ дО-
рСальНе — positio dorsalis; decubitus dorsalis — положення на 
спині обличчям догори.
П. НаВкОліШки — genibus niti — положення, у разі якого ко-
ліна сильно зігнуті й приведені до живота, а тіло випрямлене.
П. НаПіВлеЖачи — positio semirecumbens — розміщення тіла 
на спині, трохи підвівши верхню частину тулуба, щоб полегши-
ти дихання та серцеву діяльність.
П. ОртОПНОе — positio orthopnoea — вертикальне або напів-
вертикальне положення тіла в ліжку або в кріслі з метою по-
легшити дихання в разі ядухи.
П. ПаСиВНе — positio passiva — положення частини або всього 
тіла, надане кимось; не може бути змінене довільно.
П. ПлОда — praesentatio, onis, f. — положення осі плода щодо 
повздовжньої осі матки; розташування передлеглої частини 
плода в пологових шляхах.
П. ріВНОВаГи — positio equilibria — стан рівноважної реакції, 
коли швидкості прямої та зворотної реакцій є рівними. 
П. треНделЄНБУрГа — positio Trendelenburgi — положення 
хворого на операційному столі, у разі якого таз розміщується 
вище від голови.

ПОрОділлЯ, і, ж. — puerpera, ae, f. — жінка, яка щойно народила; 
жінка в післяпологовий період.

ПОрОЖНиНа, и, ж. — cavitas, atis, f. — 1) порожній, нічим не запо-
внений простір усередині чого-небудь; 2) в анатомії: простір в ор-
ганізмі, обмежений внутрішніми поверхнями стінок тіла.

П. аМНіОтичНа — cavitas amniotica — порожнина, утворена 
амніотичною оболонкою; містить плід і навколоплідні води. 
П. Матки — cavitas uteri — вистелений ендометрієм внутріш-
ній простір тіла матки.
П. таЗа — cavitas pelvis — вистелений фасцією простір, який 
на рівні площини входу до малого таза з’єднується з черевною 
порожниною. 

ПОрОк, у, ч. — див. Вада
ПОррО ОПераціЯ — див. ГіСтеректОМіЯ кеСареВа
ПОСлід, у, ч. — placenta, ae, f. — орган, який з’єднує плід з організ-
мом матері; складається з плаценти, оболонок плода і пуповини; 
позазародкові частини плодового яйця.
ПОСтеМБріОНальНий, а, е — син. ПОСтеМБріОННий
ПОСтеМБріОННий, а, е — син. ПОСтеМБріОНальНий — 
postembryonicus, a, um. — який настає після ембріонального періо-
ду; який настає після народження плода.
ПОСтНатальНий, а, е — див. ПіСлЯПОлОГОВий
ПОтеНціЯ, ї, ж — potentia, ae, f. — прихована можливість; здатність, 
що може виявитися за певних умов, достатність сил до якої-небудь 
діяльності.

П. СекСУальНа — potentia sexualis — здатність до здійснення 
статевого акту, запліднення та зачаття. 

ПОтУГи, туг, мн. — labores parturientium — синхронне рефлектор-
не мимовільне скорочення м’язів матки, черевного преса, промеж-
ини і тазового дна.
ПОтЯГ СтатеВий, у, ч. — син. ліБідО — libido sexualis — інстинк-
тивне прагнення статевої близькості.
ПрееклаМПСіЯ, ї, ж. — praeeclampsia, ae, f. — стан перед еклампсі-
єю у вагітних і породіль; гіпертензія, яка виникла після 20 тижнів 
вагітності у поєднанні з протеїнурією; супроводжується численни-
ми симптомами поліорганної і полісистемної недостатності, енце-
фалопатії; може призвести до передчасного відшарування плацен-
ти і дистресу плода під час пологів.
ПреМеНарХе, невідм., с. — praemenarche, es, f. — 1) який передує 
першій менструації; 2) період до настання менструації.
ПреМеНСтрУальНий, а, е — син. ПередМеНСтрУальНий

ПОрОділлЯ ПреМеНСтрУальНий
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ПреНатальНий, а, е. — син. ПередПОлОГОВий, дОрОдОВий, аН-
теНатальНий — praenatalis, e.; antenatalis, e. — стосовно до плода 
перед народженням; який передує народженню.
ПридатОк, тка, ч. — appendix, icis, f. — 1) те, що не маючи самостій-
ного значення є доповненням, додатком до чогось; 2) відросток, 
додатковий утвір.

П. ЯЄчНика — див. Над’ЯЄчНик
Придатки, ів, мн. — adnexa, orum, n./pl. — додаткові або допоміж-
ні частини чого-небудь. 

П. Матки — adnexa uteri — маткові зв’язки, маткові труби, яєч-
ники, маткові зв’язки.
П. ПлОда — adnexa fetus — похідні трофобласта й оболонки 
плода разом з пупковим канатиком, амніоном і хоріоном.

ПриМОрдіальНий, а, е — primordialis, e. — зародковий; первин-
ний; первісний; початковий; який є найпростішим і нерозвиненим. 
ПрирОСтаННЯ, я, с. — accretio, onis, f.; adhaesio, onis, f. — приєднан-
ня до чого-небудь у процесі росту, зростання з чимось, утворюєть-
ся одне ціле; ставання частини чогось у разі з’єднання з ним.

П. ПлацеНти — accretio placentae; adhaesio placentae — по-
рушення формування плаценти, у разі якого ворсини хоріона 
проростають в глибокі шари стінки матки.

ПриСіНОк, нка, ч. — vestibulum, i, n. — невелика порожнина або 
простір при вході куди-небудь.

П. ПіХВи — vestibulum vaginae — щілина між клітором, малими 
статевими губами і човникоподібною ямкою.

ПриЯЄчНик, а, ч. — paroophoron, i, n. — рудиментарний залишок 
канальців первинної нирки, розміщений у брижі маткової труби 
присередньо від над’яєчника.
ПрОБа, и, ж. — 1. testum, i, n.; reactio, onis, f.; 2, 3. exemplum, i, n.; 
specimen, inis, n. — 1) перевірка властивостей, якостей чого-небудь 
і результат такої перевірки; 2) частина чого-небудь, узяття для до-
слідження; дослідний зразок, взірець; 3) будь-який матеріал, отри-
маний з тест-системи для дослідження, аналізу або зберігання.

П. Галлі МайНіНі — testum Galli Mainini — проба для раннього 
визначення вагітності на підставі виявлення в сечі хоріонічно-
го гонадотропіну. 

ПрОГеСтерОН, у, ч. — progesteronum, i, n. — гормон жовтого тіла, 
плаценти й кори надниркових залоз; викликає перехід слизової 
оболонки матки із фази проліферації в секреторну фазу, а після 
запліднення сприяє переходу її в стан, необхідний для розвитку 
заплідненої яйцеклітини; зменшує збудливість і скорочення мус-

кулатури матки і маткових труб; стимулює розвиток кінцевих еле-
ментів грудних залоз. 
ПрОГеСтиНи, ів, мн. — див. ЗаСОБи ГеСтаГеННі
ПрОдУВаННЯ, я, с. — perflatio, onis, f. — 1) очищення чого-небудь 
струменем повітря; 2) уведення повітря під тиском через що-
небудь.

П. МаткОВиХ трУБ — син. ПертУБаціЯ — pertubatio, onis, f.; 
insufflatio tubarum uterinarum; perflatio, onis, f. — уведення пові-
тря в маткові труби з метою відновити їх прохідність.

ПрОйОМеНОреЯ, ї, ж. — proiomenorrhoea, ae, f. — скорочений мен-
струальний цикл. 
ПрОкОл, у, ч. — син. ПарацеНтеЗ, ПУНкціЯ — centesis, is, f. — отвір 
(або рана), зроблений чимость гострим, колючим.

П. череВНий — див. ПУНкціЯ череВНа
ПрОктОцелЄ, невідм., с. — син. арХОцелЄ, ректОцелЄ — 
proctocele, es, f.; rectocele, es, f.; archocele, es, f. — грижа прямої киш-
ки; грижа живота, яка виходить через відхідник; грижове випинан-
ня частини прямої кишки в піхву.
ПрОлактиН, у, ч. — син. ГОрМОН лактОГеННий, лактОтрОПіН, 
МаМОтрОПіН — factor galactopo(i)eticus; hormonum lactogenicum; 
prolactinum, i, n.; lactotropinum, i, n.; mammotropinum, i, n. — полі-
пептидний гормон, який продукують ацидофільні мамотропні 
клітини аденогіпофіза; стимулює вироблення молока грудними 
залозами, ріст і розвиток грудних і сальних залоз, лактацію, ріст 
внутрішніх органів; регулює репродуктивні процеси, стимулює ін-
стинкт материнства.
ПрОлактиНОМа, и, ж. — prolactinoma, atis, n. — аденома гіпофі-
за, що виділяє надмірну кількість пролактину; може сповільнити 
статевий розвиток і затримати настання статевої зрілості, спричи-
нити галакторею та аменорею у жінок, зменшити статевий потяг 
у чоловіків.
ПрОлактОліБериН, у, ч. — prolactoliberinum, i, n. — пептидний гор-
мон гіпоталамусу, що впливає на секрецію пролактину гіпофізом.
ПрОлактОСтатиН, у, ч. — син. ФактОр-іНГіБітОр ПрОлактиНУ — 
prolactostatinum, i, n.; factor-inhibitor prolactini — гормон, який при-
гнічує пролактин; речовина гіпоталамічного походження, здатна 
пригнічувати синтез або вивільнення пролактину.
ПрОлаПС, у, ч. — prolapsus, us, m. — 1) випадання, відвисання, про-
висання, опущення чого-небудь; 2) у медицині: випадання або 
опускання частини тіла чи внутрішнього органа, відвисання чи ви-

ПреНатальНий ПрОлаПС
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вертання назовні внутрішнього органа через природний або штуч-
ний отвір. 

П. ВідХідНика — prolapsus ani — провисання внутрішньої 
оболонки відхідникового каналу через відхідник назовні.
П. Матки — prolapsus uteri — зміщення матки донизу, у разі 
якого шийка її перебуває у піхві або поза нею; може і вся матка 
розміщуватися поза піхвою.
П. ПУПОВиНи — prolapsus funiculi umbilicalis — передчасне (до 
народження плода) випадіння пуповини з матки під час поло-
гів.

ПрОМеЖиНа, и, ж. — син. ПереМіЖЖЯ — perineum, i, n. — м’які 
тканини між відхідником і зовнішніми статевими органами (ка-
литкою або піхвою); дно таза й прилеглі структури, що виповню-
ють його нижній отвір.
ПрОриВ, у, ч. — син. ПерФОраціЯ — perforatio, onis, f. — раптове 
порушення цілості стінки порожнистого органа, ураженого хворо-
бливом процесом, проривання.
ПрОріЗУВаННЯ, я, с. — incisio, onis, f.; eruptio, onis, f. — порушення 
суцільності, монолітності чого-небудь, утворення сліду, борозни; 
утворення в чому-небудь отвору, рани. 

П. ГОліВки ПлОда — incisio capitis fetus — етап періоду ви-
гнання під час пологів, протягом якого постійно видно голівку 
плода в зіяючій статевій щілині. 

ПрОСтір, тору, ч. — spatium, i, n. — 1) площа чого-небудь на земній 
поверхні; вільний, великий обшир; територія; 2) обмежена анато-
мічними утворами або функціональним зв’язком протяжність.

П. дУГлаСа — див. ЗаГлиБиНа ПрЯМОкиШкОВО-МаткОВа
П. ЗалОБкОВий — spatium retropubicum — простір між лобко-
вим симфізом і сечовим міхуром. 
П. МіЖВОрСиНчаСтий — spatium intervillosum — простір пла-
центи, в якому циркулює материнська кров і містяться ворсин-
ки хоріона.

ПрОтеЇНУріЯ, ї, ж. — proteinuria, ae, f. — виділення білка із сечею.
П. ВаГітНиХ — proteinuria gravidarum — фізіологічна протеї-
нурія у ііі триместрі вагітності, зумовлена підвищенням тиску 
в ниркових венах і не пов’язана з нефропатією.

ПСеВдОГерМатОФрОдитиЗМ, у, ч. — див. ГерМаФрОдитиЗМ Не-
СПраВЖНій
ПСеВдОГеСтаціЯ, ї, ж. — див. ВаГітНіСть НеСПраВЖНЯ
ПСеВдОерОЗіЯ Шийки Матки — див. еНдОцерВікОЗ

ПСеВдОМеНСтрУаціЯ, ї, ж. — pseudomenstruatio, onis, f. — крово-
теча, що не є проявом менструації, але виникає в дні її очікування; 
виділення з матки без характерних змін ендометрія у новонаро-
джених.
ПСиХОЗ, у, ч. — psychosis, is, f. — психічна хвороба; хворобливий 
розлад психічної діяльності; захворювання всього організму з про-
відними порушеннями функцій головного мозку; характеризу-
ється грубим спотворенням відображення об’єктивної дійсності й 
здатності адекватно взаємодіяти з нею, втратою критики власних 
переживань.

П. кліМактеричНий — psychosis climacterica — психоз із пере-
важанням депресії або ознак істерії у жінок під час менопаузи.
П. ПіСлЯПОлОГОВий — син. ПСиХОЗ ПУерПеральНий — 
psychosis puerperalis; psychosis post partum — психоз, який ви-
никає після пологів і пов’язаний з ними.
П. ПУерПеральНий — див. ПСиХОЗ ПіСлЯПОлОГОВий

ПтіаліЗМ у, ч. — див. СлиНОтеча
ПУБертатНий, а, е — pubescens, entis — пов’язаний зі статевим до-
зріванням.
ПУНкціЯ, ї, ж. — син. ПрОкОл — punctio, onis, f. — прокол тканин 
порожнистою голкою або троакаром.

П. СПиННОМОЗкОВа — punctio spinalis — пункція підпавутин-
ного простору спинного мозку.
П. череВНа — син. ПарацеНтеЗ аБдОМіНальНий, ПрОкОл 
череВНий — punctio abdominalis; paracentesis abdominalis — 
пункція черевної порожнини з метою визначити причину ас-
циту або видалити зайву рідину з неї.

ПУПОВиНа, и, ж. — див. каНатик ПУПкОВий
ПУХлиНа, и, ж. — син. НОВОУтВОреННЯ, НеОПлаЗМа, НОВУтВір, 
ОПУХ, БлаСтОМа — tumor, oris, m.; blastoma, atіs, n. — тканина, 
утворена зі змінених, нетипових щодо диференціювання характе-
ру росту клітин, здатних передавати ці властивості під час їх поді-
лу; розрізняють доброякісні та злоякісні пухлини.

П. адеНОМатОЇдНа — син. адеНОлейОМіОФіБрОМа, аде-
НОФіБрОМіОМа, ПУХлиНа рекліНГГаУЗеНа — tumor 
adematoideus; adenoleiomyofibroma, atis, n; tumor Recklinghauseni 
— доброякісна пухлина над’яєчника, маткової труби, що скла-
дається із залозистоподібних утворів, вистелених мезотелієм.
П. БреННера — син. адеНОФіБрОМа, ПСеВдОМУциНОЗНа, 
адеНОФіБрОМа кОлОЇдНа — tumor Brenneri; oophoroma 
folliculare; adenofibroma pseudomucineum; adenofibroma 

ПрОМеЖиНа ПУХлиНа
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colloideum — пухлина яєчника, переважно доброякісна; побу-
дована з фіброзної тканини з гніздами клітин, які нагадують 
перехідний епітелій, часом будовою подібна до залози.
П. ГраНУльОЗОклітиННа — син. адеНОМа ГрааФОВиХ Мі-
ХУрціВ, адеНОМа ЯЄчНика ФОлікУлЯрНа, циліНдрОМа 
ЯЄчНика, ФОлікУлОМа — tumor granulosocellularis; adenoma 
vesicularum Graafi; adenoma ovarii folliculare; cylindroma ovarii; 
folliculoma, atis, n. — пухлина яєчника, що походить з грану-
льозних клітин фолікулів.
П. еМБріОНальНа — син. еМБріОМа — tumor embryonalis; 
tumor embryoplasticus; tumor dysontogeneticus; embryoma, atis, 
n. — злоякісна пухлина, що виникає з рудиментарного органа 
чи недорозвиненої тканини під час внутрішньоутробного роз-
витку або в період новонародженості.
П. крУкеНБерГа — tumor Krukenbergi — пухлина яєчника, що 
є метастазом раку шлунка. 
П. рекліНГГаУЗеНа — див. ПУХлиНа адеНОМатОЇдНа
П. СОСОчкОВа — див. ПаПілОМа
П. текаклітиННа — див. текОМа

р
рак, у, ч. — син. карциНОМа — cancer, cri, m. — злоякісна пухлина 
з епітеліальної тканини. 

р. еМБріОНальНий — син. тератОкарциНОМа — carcinoma 
embrionale; teratocarcinoma, atis, n. — рак із недиференційова-
них епітеліальних елементів, які формують залозистоподібні 
сосчкові та солідні структури.
р. еНдОМетріЯ — carcinoma endometrii — дві групи карцином: 
ендометріоїдні (аденокарцинома) і неендометріоїдні, які є рід-
кісними, включають такі види раку: серозно-папілярний, світ-
локлітинний, муцинозний, плоскоклітинний, змішаний і неди-
ференційований.
р. СОСка ГрУдНОЇ ЗалОЗи ПедЖета — син. ХВОрОБа ПедЖе-
та — cancer papillae mammae Pegeti; carcinoma mammarium 
Pegeti; morbus Pageti — поверхневий епідермальний рак соска 
й ареоли грудної залози, характеризується мокрою екземою і 
виразками шкіри.

реГУли, гул, ж. — див. МеНСтрУаціЯ

редУкціЯ еМБріОНа — reductio embryoni — маніпуляція із змен-
шенням кількості ембріонів, що розвиваються після використання 
допоміжних репродуктивних технологій; показанням є наявність 
2 та більше полодів. Проводиться з метою профілактики акушер-
ських і пренатальних ускладнень, пов’язаних з багатопліддям.
реЗУС-кОНФлікт, y, ч — див. реЗУС-НеСУМіСтНіСть
реЗУС-НеСУМіСНіСть, ності, ж. — син. реЗУС-кОНФлікт — rhesus-
incomplatibilitas; rhesus-conflictus, us, m. — несумісність крові доно-
ра і реципієнта або вагітної і плода за Rh-фактором; Rh-несумісність 
вказує на наявність антитіл до поверхневого антигену D еритро-
цитів; у більшості випадків тяжкої резус-несумісності у плода роз-
вивається анемія або водянка, що може призвести до його загибелі 
або після народження може виникнути ядерна жовтяниця. 
реНОПатіЯ, ї, ж. — див. НеФрОПатіЯ
реПрОдУктиВНий, а, е — reproductivus, a, um. — стосується до ре-
продукції; здатний до відтворення, розмноження.
реПрОдУкціЯ, ї, ж. — рОЗМНОЖеННЯ
ретрОВерСіЯ, ї, ж. — retroversio, onis, f. — нахилення назад без зги-
нання (про орган).

р. Матки — retroversio uteri — відхилення матки назад без 
утворення кута між її тілом і шийкою.

ретрОдеВіаціЯ, ї, ж. — retrodeviatio, onis, f. — відхилення чи зги-
нання дозаду.

р. Матки — retrodeviatio uteri — відхилення тіла матки дозаду, 
а шийки — допереду та утворення між ними кута, відкритого 
дозаду.

ретрОПОЗиціЯ, ї, ж. — retropositio, onis, f. — в анатомії: зміщення 
нормального органа або утвору дозаду щодо його звичного поло-
ження

р. Матки — retropositio, onis, f. — зміщення матки дозаду щодо 
осі таза.

ретрОФлекСіЯ, ї, ж. — retroflexio, onis, f. — згинання, перегинання 
назад.

р. Матки — retroflexio uteri — перегин тіла матки, у разі якого 
між ним і шийкою матки утворюється кут, відкритий дозаду.

риліЗиНГ-ГОрМОН, у, ч. — див. риліЗиНГ-ФактОр
риліЗиНГ-ФактОр, у, ч. — син. ліБериН, риліЗиНГ-ГОрМОН — 
relisingfactor, oris, m.; liberinum, i, n. — 1) нейрогормон гіпотала-
муса, який стимулює виділення відповідного тропного гормону 
гіпофіза; 2) відносно прості пептиди, які є молекулярною основою 
взаємозв’зку нервової і гормональної регуляції на рівні гіпотала-

рак риліЗиНГ-ФактОр



147146

муса і гіпофіза; фактори, що виробляються в певній структурі й 
стимулюють секрецію гормонів в іншій; 3) два розчинні протеї-
ни (RF-1, RF-2), які беруть участь у звільненні завершеного полі-
пептидного ланцюга від рибосоми, коли в процесі синтезу білка 
з’являється кінцевій кодон ланцюга.
ритМ МаЯтНикОПОдіБНий — див. еМБріОкардіЯ
рідиНа, и, ж. — liquor, oris, m. — один із станів речовини, проміж-
ний між твердим і газуватим; плинна суміш із різних твердих і рід-
ких речовин.

р. аМіОтичНа — див. ВОди НаВкОлОПлідНі
р. аСцитНа — liquor asciticus — серозна рідина у черевній по-
рожнині в разі асциту.
р. СіМ’ЯНа — див. СПерМа

рОди, ів, мн. — див. ПОлОГи
рОдильНий, а, е — див. ПОлОГОВий
рОдити, джу, диш, недок. і док., перех. — parturio, ivi, - , ire; pario, 
peperi, par(i)tum, ere — 1) давати життя дитині під час пологів; 2) 
дати початок чому-небудь, бути причиною появи чогось, створю-
вати що-небудь; пробуджувати, викликати що-небудь у когось.
рОділлЯ, і, ж. — parturiens, entis, f. — жінка, яка народжує або що-
йно народила.
рОдОВий, а, е — див. ПОлОГОВий
рОдОдОПОМіЖНий, а, е — син. рОдОПОМічНий — obstetric(i)us, 
a, um; obstetricalis, e. — стосується до заходів медичної допомоги 
вагітним і породіллям.
рОдОПОМічНий, а, е — див. рОдОдОПОМіЖНий
рОдОСтиМУлЯціЯ, ї, ж. — stimulatio partus — прискорення пологів 
за допомогою препаратів, які підсилюють скорочення матки.
рОЗВитОк, тку, ч. — evolutio, onis, f.; genesis, is, f.; germinatio, onis, 
f. — 1) процес, унаслідок якого відбувається зміна якості чого-не-
будь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого; 2) сту-
пінь освіченості, культурності, розумової, духовної зрілості.

р. ВНУтріШНьОУтрОБНий — син. рОЗВитОк ПреНатальНий 
— genesis praenatalis — розвиток до народження дитини.
р. еМБріОНальНий — син. еМБріОГеНеЗ — evolutio 
embryonalis; embryogenesis, is, f. — 1) в ембріології: розвиток 
організму від запліднення до народження; 2) в акушерстві: пе-
ріод внутрішньоутробного розвитку, протягом якого заклада-
ються органи (від кінця 2-го до кінця 8-го тижня вагітності).
р. ПОСтеМБріОНальНий — evolutio postembryonalis — роз-
виток організму після народження (закінчення внутрішньоу-
тробного періоду).

р. ПреНатальНий — див. рОЗВитОк ВНУтріШНьОУтрОБНий
р. СтатеВий — evolutio sexualis; pubertas, atis, f. — формування 
первинних і вторинних статевих ознак у процесі індивідуаль-
ного розвитку.
р. СтатеВий ЗатриМаНий — evolutio sexualis retenta; pubertas 
retenta — статевий розвиток, під час якого немає або запізно 
формуються статеві ознаки.
р. СтатеВий ПередчаСНий — evolutio sexualis praematura; 
pubertas praematura — статеве дозрівання в препубертатний 
період; передчасна поява первинних і вторинних статевих 
ознак у дитячому віці.

рОЗкриттЯ, я, с. — patefactio, onis, f.; detectio, onis, f.; revelatio, onis, 
f. — 1) відкриття доступу до чого-небудь механічним або хірургіч-
ним способом; 2) зняття покриття, верхнього шару чого-небудь; 
оголення чого-небудь, позбавлення покриття.

р. Шийки Матки — patefactio cervicis uteri — розслаблення 
м’язів і збільшення просвіту шийки матки під час пологів.

рОЗМіри ГОліВки ПлОда — 1. diameter mentooccipitalis; 2. 
diameter biparietalis; 3. diameter trachelobregmatica; 4. diameter 
suboccipitobregmatica; 5. diemeter bitemporalis; 6. diameter 
frontooccipitalis; 7. diameter suboccipitofrontalis — показники вимі-
рювання голівки плода в різних напрямках між точками кісток, що 
виступають над поверхнею черепа: 1. великий косий — від поти-
личного горба до підборіддя (діаметр — 13,5 см, окружність — 40 
см); 2. великий поперечний — найбільша відстань між тім’яними 
горбами (9,5 см); 3. вертикальний — від під’язикової кістки до ве-
ликого тім’ячка (діаметр — 9,5 см, окружність — 33 см); 4. малий 
косий — від підпотиличної ямки до середини великого тім’ячка 
(діаметр — 9,5 см, окружність — 32 см); 5. малий поперечний — 
найбільша відстань між краями вінцевого шва (8 см); 6. прямий — 
від перенісся до потиличного горба (діаметр — 12 см, окружність 
34 см); 7. середній косий — від підпотиличної ямки до волосистої 
частини лобової ділянки (діаметр — 10,5 см, окружність — 33 см).
рОЗМіри таЗа — 1. conjugata diagonalis; 2. conjugata transversa; 3. 
conjugata recta — показники вимірювання площини входу в малий 
таз у кількох напрямках: 1) косий — відстань між крижово-клубо-
вим зчленуванням з одного боку і клубово-лобковим підвищенням 
з протилежного, розрізняють два косих розміри — правий і лівий 
(12 см); 2) поперечний — відстань між двома найбільш віддалени-
ми пунктами обох термінальних ліній (13 см); 3) прямий — справ-

ритМ МаЯтНикОПОдіБНий рОЗМіри таЗа
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жня кон’югата (внутрішня акушерська кон’югата, conjugatа vera) 
— найважливіший передньозадній розмір, який є найменшою від-
станню між мисом крижів і пунктом, який найбільше виступає на 
внутрішньому боці лобкового зчленування (11 см). Відстань між 
мисом крижів і верхнім краєм лобкового зчленування називається 
анатомічною кон’югатою (conjugatа anatomica) і дорівнює 11,5 см.
рОЗМНОЖеННЯ, я, с. — син. реПрОдУкціЯ — reproductio, onis, f.; 
procreatio, onis, f.; progeneratio, onis, f.; multiplicatio, onis, f. — у біо-
логії здатність живих організмів створювати подібних до себе осо-
бин; процес відтворення організмом нових особин. 
рОЗМ’ЯкШеННЯ, я, с. — emollitio, onis, f.; — malacia, ae, f. — перехід 
чого-небудь у м’який або м’якший стан.

р. ЯЄчНика — син. ООФОрМалЯціЯ — oophoromalacia, ae, f. — 
м’якість тканин яєчника як наслідок крововиливу, гнійного за-
палення або некрозу.

рОЗриВ, у, ч. — 1, 2, 3. diruptio, onis, f.; rhexis, is, f.; ruptura, ae, f.; 
laceratio, onis, f.; 4. detractatio, onis, f.; repudiacio, onis, f.; repulsa, ae, 
f. — 1) порушення цілості чого-небудь роз’єднанням чогось; 2) про-
міжок між чим-небудь, що роз’єдналося; 3) переносно відсутність 
співвідносності, узгодженості між чим-небудь, відповідності в чо-
мусь; 4) остаточна відмова від чого-небудь, зречення чогось.

р. аретріЇ — arteriorrhexis, is, f.; ruptura arteriae — порушення 
цілості артерії.
р. ВаГітНОЇ Матки — ruptura uteri gravidi — порушення цілості 
вагітної матки з утворенням рваної рани.
р. ВНУтріШНіХ ОрГаНіВ — viscerorrhexis, is, f. — порушення ці-
лості внутрішніх органів, як наслідок травми.
р. ВНУтріШНьОчереВНий — rupturа intrabdominalis — пору-
шення цілості органів черевної порожнини внаслідок травми.
р. ЖиВОта — ruptura abdominis — порушення цілості черевної 
стінки.
р. ЖОВтОГО тіла — див. аПОПлекСіЯ ЯЄчНика
р. киШОк — ruptura intestinalis — порушення цілості кишок у 
разі травми, деструктивного процесу тощо.
р. Матки — син. ГіСтерОрекСиС, МетрОрекСиС — ruptura 
uteri; hysterorrhexis, is, f. — порушення цілості стінки її тіла у 
будь-якому відділі під час вагітності або пологів; частота роз-
ривів матки — 0,1–0,05% випадків від загальної кількості по-
логів; кожен випадок розриву матки підлягає розбиранню для 
з’ясування обставин, які привели до тяжкого акушерського 
травмування.

р. Матки дОВільНий — ruptura uteri spontanea — порушення 
цілості стінки матки без зовнішнього впливу; спонтанний (гіс-
топатичний) розрив матки (без наявності рубця на матці) від-
бувається в 1 випадку на 10000 — 20000 пологів).
р. Матки ЗаГрОЗлиВий — ruptura uteri imminens — підвищен-
ня тонусу й тиску в порожнині матки, що може призвести до 
порушення цілості її стінки.
р. Матки ПОВНий — ruptura completa uteri — порушення ці-
лості всіх шарів (слизова оболонка, м’язовий шар, очеревина); 
порожнина матки з’єднується з черевною порожниною.
р. МаткОВОЇ трУБи — син. рОЗриВ ФаллОПіЄВОЇ трУБи — 
laceratio tubae uterinae — порушення цілості маткової труби, 
спричинене трубною вагітністю.
р. НеПОВНий — ruptura incompleta — порушення цілості стінок 
матки (слизової і м’язової оболонок) при цілій очеревині.
р. НеПраВильНий — ruptura spuria — розрив, який не має чіт-
ко визначених меж.
р. НеПрЯМий — ruptura indirecta — розрив, який не спричине-
ний прямою шкідливою дією на орган, а виникає як наслідок 
інших ушкоджень.
р. ПередчаСНий — ruptura praematura — розрив чого-небудь, 
який відбувається рініше, ніж було передбачено.
р. ПіХВи — ruptura vaginalis; laceratio vaginae; colporrhexis, is, f. 
— порушення цілості піхви внаслідок травми (наприклад, гру-
бе накладання щипців). 
р. ПлОдОВОГО МіХУра — ovicystotomia, ae, f.; diruptio 
velamentorum ovis — порушення цілості плодового міхура під 
час пологів.
р. ОБОлОНОк ПлОда ПередчаСНий — ruptura membranarum 
fetalium praematura — спонтанний розрив оболонок плода до 
початку пологової діяльності в терміни вагітності від 22 до 42 
тижнів; спостерігається в 10-15% пологів; потребує госпіталі-
зації в акушерський стаціонар і вибору індивідуальної тактики 
ведення залежно від терміну вагітності і стану пацієнтки.
р. ПОЗачереВНий — ruptura extraabdominalis — порушення 
цілості тканин й органів, розміщених у позаочеревинному про-
сторі, без ушкодження черевної порожнини. 
р. ПрОМеЖиНи — ruptura perinei; ruptura perinealis; ruptura 
vulvoperinealis; laceratio perinei — найпоширеніший вид трав-
матизму; порушення цілості тканин промежини з ушкоджен-
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ням стінок піхви, рідше прямої кишки, переважно під час по-
логів.
р. ПрЯМий — ruptura directa — розрив, утворений безпосеред-
нім ударом, тиском на орган.
р. СечіВНика — син. рОЗриВ Уретри — ruptura urethrae — по-
рушення цілості сечівника, як наслідок травми.
р. СечОВОГО МіХУра — син. циСтОрекСиС — cystorrhexis, is, 
f.; ruptura vesicae urinariae — утворення наскрізного дефекту в 
стінці сечового міхура під час травми.
р. тіла Матки — ruptura corporis uteri — порушення цілості 
тіла матки під час патологічних пологів.
р. траВМатичНий — ruptura traumatica — розрив, спричине-
ний стисненням, ударом, пораненням, опіком тощо.
р. Уретри — див. рОЗриВ СечіВНика
р. ФаллОПіЄВОЇ трУБи — див. рОЗриВ МаткОВОЇ трУБи
р. Шийки Матки — ruptura cervicis uteri — порушення цілості 
шийки матки під час патологічних пологів, який супроводжу-
ється кровотечею та іншими несприятливими наслідками.
р. ЯЄчНика — див. аПОПлекСіЯ ЯЄчНика

рОЗріЗ, у, ч. — 1, 2, 4. incisio, onis, f.; insectio, onis, f.; tomia, ae, f.;  
3. rima palpebrarum — 1) розрізане місце, отвір, прорізаний у чо-
му-небудь; 2) у медицині: розсікання шкіри або слизової оболон-
ки і підлеглих м’яких тканин тіла під час операції; 3) форма, обрис 
очної щілини; 4) площина дійсного чи уявного перерізу якого-не-
будь предмета.

р. За ПФаННеШтілеМ — син. рОЗріЗ ПФаННеНШтілЯ — sectio 
Pfannenstieli — розріз шкіри і підшкірної клітковини по шкір-
ній складці на 3-4 см вище верхнього краю лобкового симфізу, 
від зовнішнього краю одного прямого м’яза до зовнішнього 
краю другого м’яза; підшкірну клітковину і передні листки піх-
ви прямих м’язів живота розтинають у поперечному напрямку, 
а пристінкову очеревину — у повздовжньому.
р. ПФаННеНШтілЯ — див. рОЗріЗ За ПФаННеШтілеМ
р. череВНОЇ СтіНки — celiotomia, ae, f. — розсікання шкіри й 
підлеглих м’яких тканин черевної стінки для одержання до-
ступу до черевної порожнини; служить для проведення тієї чи 
іншої операції в черевній порожнині.
р. ШУХардта — sectio Schuchardti — піхвово-промежинний 
доступ: перинеотомія з розрізом бічної стінки піхви, фасцій і 
м’язів промежини, минаючи відхідник зліва. 

рОЗрОдЖеННЯ, я, с. — partitudo, inis, f. — процес народження ди-
тини.
рОЗтиН, у, ч. — incisio, onis, f.; insectio, onis, f.; sectio, onis, f.; tomia, 
ae, f. — 1) відокремлення частини чого-небудь (шматка, пласту або 
скиби) різанням ножем; 2) місце, де що-небудь розрізано; 3) роз-
тинання чого-небудь, нанесення розрізу.

р. ЖиВОта — син. лаПарОтОМіЯ — laparotomia, ae, f. — опера-
ція: розкриття черевної порожнини; служить для проведення 
тієї чи іншої операції в черевній порожнині.
р. кеСаріВ — sectio caesarea — метод оперативного розроджен-
ня, при якому народження дитини відбувається через розріз 
передньої черевної стінки та матки.
р. кеСаріВ В НиЖНьОМУ СеГМеНті — sectio caesarea isthmica 
— операція: розтин кесарів за допомогою поперечного розрізу 
в нижньому сегменті матки.
р. кеСаріВ За дЖОел-кОХеНОМ — sectio caesarea Joel-Coheni 
— кесарів розтин, при якому поперечний розріз на передній 
черевній стінці здійснюється приблизно на 3 см нижче лінії, 
що з’єднує передні верхні ості клубових кісток. У деяких випад-
ках розріз може бути проведено вище. апоневроз розрізають 
у середині, потім тупо розводять разом з підшкірною клітко-
виною. Парієтальна очеревина розкривається тупим методом 
розведення. Матка розкривається в поперечному напрямку в 
нижньому сегменті тупим методом розведення. розріз на стін-
ці матки зашивають однорядним або дворядним безперевним 
швом з перекидом синтетичним шовним матеріалом, що роз-
смоктується. Вісцеральна та парієтальна очеревина не заши-
ваються. цілість апоневрозу відновлюють однорядним швом 
без перекиду шовним матеріалом, що розсмоктується. Шкіру 
ушивають 2-3 матрацними швами.
р. кеСаріВ клаСичНий — sectio caesarea classica — розтин по 
середній лінії від мечоподібного відростка до лобка, виводять 
вагітну матку в рану, розрізають тіло матки в повздовжньому 
напрямку у ділянці її середньої поверхні.
р. кеСаріВ Малий — sectio caesarea minor — операція: через-
очеревинний розтин кесарів, який проводиться для перери-
вання вагітності в терміні 16-22 тижні.
р. кеСаріВ ПіХВОВий — sectio caesarea vaginalis — операція: 
розтин кесарів, який проводиться через піхву поздовжнім роз-
різом передньої стінки матки в нижньому сегменті; застосову-
ється для переривання вагітності на 13-16-му тижні.
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р. кеСаріВ ПОЗаОчереВиННий — sectio caesarea 
extraperitonealis — операція: розтин кесарів, у разі якого роз-
різають передню черевну стінку без розсікання очеревини, яку 
зміщують догори, а сечовий міхур — убік.
р. ПОлеГШУВальНий — sectio adlevans — розтин тканин з ме-
тою зменшення їх напруження.
р. ПОПеречНий — sectio transversa — розтин, зроблений під 
прямим кутом до довгої осі тіла чи органа.
р. ПУПОВиНи — sectio funiculi umbilicalis — перетинання пупо-
вини після народження плода
р. СаГітальНий — sectio sagittalis — поздовжній розтин тіла 
по лінії стрілового шва, який розділяє тіло на приблизно рівні 
праву й ліву половини, або розріз, проведений по лінії, пара-
лельній до описаної. 
р. СередиННий — sectio mediana — розріз по середині органа 
або частини тіла.

рОЗчлеНУВаННЯ, я, с. — disarticulatio, onis, f.; dissectio, onis, f. — по-
діл чогось суцільного, єдиного на окремі частини.

р. ПлОда — див. ОПераціЯ ПлОдОрУйНіВНа
рОЗШиреННЯ, я, с. — син. дилЯтаціЯ — 1. dilatatio, onis, f.; 2, 3. 
ectasia, ae, f.; distensio, onis, f. — 1) стовщена, збільшена частина 
чого-небудь; 2) збільшення в розмірах; 3) в анатомії: стійке збіль-
шення просвіту порожнистого органа.

р. МаткОВОЇ трУБи — dilatatio tubae uterinae — збільшення 
просвіту й об’єму маткової труби в разі трубної вагітності, кро-
вовиливу, спричиненого травмою. 
р. Шийки Матки — dilatatio cervicis uteri — збільшення про-
світу шийки матки в разі зменшення тонусу її м’язів і стоншен-
ня стінки; виникає під час пологів.

рОкітаНСькОГО-кіСтера-ГаУЗера СиНдрОМ — див. СиНдрОМ 
МаЄра-рОкітаНСькОГО-кіСтера-ГаУЗера
рОМБ, а, ч. — rhombus, i, m. — 1) паралелограм, з рівними сторо-
нами й непрямими кутами; 2) будь-який предмет або фігура такої 
форми.

р. криЖОВий — син. рОМБ МіХаеліСа — rhombus Michaelisi 
— заглибина в крижовій ділянці, обмежена краями великих 
м’язів спини і сідничних м’язів.
р. МіХаеліСа — див. рОМБ криЖОВий

с
СаГітальНий, а, е. — див. СтрілОВий
СакОСальПіНкС, у, ч. — saccosalpinx, ngis, f. — роздутість яйце-
проводів; мішкувате розширення маткових труб через скупчення 
гною. 
СаліВаціЯ, ї, ж. — див. СлиНОВиділеННЯ 
СальПіНГектОМіЯ, ї, ж. — salpingectomia, ae, f. — операція: вида-
лення маткової труби.
СальПіНГіт, у, ч. — salpingitis, idis, f. — запалення маткових труб.

С. тУБеркУльОЗНий — salpingitis tuberculosa — сальпінгіт, 
спричинений мікобактерією туберкульозу.

СальПіНГОГеННий, а, е. — salpingogenus, a, um — який походить з 
маткової труби.
СальПіНГОГіСтерОкіеЗіЯ, ї, ж. — salpingohysterokyesia, ae, f. — ва-
гітність з розвитком плода частково в матковій трубі та порожнині 
матки.
СальПіНГОГраФіЯ, ї, ж. — salpingographia, ae, f. — рентгенографія 
контрастованих маткових труб.
СальПіНГОкіЄЗіЯ, ї, ж. — див. ВаГітНіСть трУБНа
СальПіНГОліЗиС, у, ч. — salpingolysis, is, f. — операція: роз’єднання 
спайок для відновлення прохідності маткових труб. 
СальПіНГООВаріОСиНдеЗ, у, ч. — див. СальПіНГОООФОрОПек-
СіЯ
СальПіНГООВаріОтОМіЯ, ї, ж. — див. СальПіНГОООФОректОМіЯ
СальПіНГООВаріОтриПСіЯ, ї, ж. — salpingoovariotripsia, ae, f. — 
операція: видалення роздроблених маткових труб, яєчників і 
над’яєчників.
СальПіНГОООФОректОМіЯ, ї, ж. — син. СальПіНГООВаріОтОМіЯ 
— salpingoоophorectomia, ae, f.; salpingoоvaritomia, ae, f. — операція: 
видалення одного чи обох яєчників і маткових труб.
СальПіНГОООФОрит, у, ч. — див. адНекСит
СальПіНГОООФОрОПекСіЯ, ї, ж. — син. СальПіНГООВаріОСиН-
деЗ — salpingooophoropexia, ae, f. — операція: пришивання яєчни-
ка до маткової труби.
СальПіНГОООФОрОцелЄ, невідм. с. — salpingooophorocele, es, f. 
— грижа черевної стінки, у мішку якої містяться маткова труба та 
яєчник.
СальПіНГОПекСіЯ, ї, ж. — salpingopexia, ae, f. — операція: фіксація 
маткової труби.

рОЗчлеНУВаННЯ
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СальПіНГОПеритОНіт, у, ч. — salpingoperitonitis, idis, f. — запален-
ня очеревини, що вкриває маткову трубу.
СальПіНГОПлаСтика, и, ж. — salpingoplastica, ae, f. — операція: 
пластичне відновлення прохідності маткової труби.
СальПіНГОраФіЯ, ї, ж. — salpingorraphia, ae, f. — операція: заши-
вання маткової труби.
СальПіНГОСальПіНГОСтОМіЯ, ї, ж. — salpingosalpingostomia, ae, f. 
— операція: з’єднання двох відрізаних кінців маткової труби.
СальПіНГОСтОМатОПлаСтика, и, ж. — див. СальПіНГОСтОМіЯ
СальПіНГОСтОМатОтОМіЯ, ї, ж. — див. СальПіНГОСтОМіЯ
СальПіНГОСтОМіЯ ї, ж. — син. СальПіНГОСтОМатОПлаС-
тика, СальПіНГОСтОМатОтОМіЯ — salpingostomia, ae, f.; 
salpingostomatoplastica, ae, f. — операція: відновлення прохідності 
маткової труби за допомогою створення отвору, який з’єднує її з 
черевною порожниною.
СальПіНГОтОМіЯ, ї, ж. — salpingotomia, ae, f. — операція: розтин 
маткової труби.
СальПіНГОцелЄ, невідм. с. — salpingocele, es, f. — грижа черевної 
стінки, в мішку якої міститься маткова труба; грижа маткової тру-
би.
СаркОМа, и, ж. — sarcoma, atis, n. — злоякісна пухлина матки.
Секрет, у, ч. — secretum, i, n. — у медицині: специфічний продукт, 
який виділяється залозистими клітинами і надходить у кров або 
вивідну протоку; виконує певні фізіологічні функції в організмі; за 
характером поділяється на білковий (серозний), слизовий (мукоїд-
ний), змішаний і ліпідний. 

С. ПіХВи — secretum vaginale — слиз, який продукується дво-
ма великими присінковими залозами, що впадають у присі-
нок піхви; має кислу реакцію за рахунок молочної кислоти, що 
утворюється з глікогену внаслідок його розпаду під впливом 
мікробів. 
С. церВікальНий — secretum cervicale — слизовий секрет, 
який продукується призматичним епітелієм шийки матки.

СеМіНОМа ЯЄчНика, и, ж. — син. диСГерМіНОМа — seminoma 
testis; dysgerminoma, atis, n. — злоякісна пухлина, що походить із 
недиференційованих статевих клітин яєчника.
СеПСиС, у, ч. — sepsis, is, f. — системна запальна відповідь на до-
стовірно виявлену інфекцію при відсутності інших можливих при-
чин для подібних змін, які характерні для SIRS. клінічна маніфес-
тація включає два чи більше наступні прояви: 1) температура тіла 

більше 38ºС; 2) чСС понад 90 уд/хв.; 3) частота дихання понад 20 
за хвилину або ра СО2 нижче 32 мм рт.ст.; 4) кількість лейкоцитів 
понад 12000/мм3, менше 400/мм3 або більше 10 % юних форм. Ви-
діляють також тяжкий сепсис, який супроводжується дисфункцією 
органів, гіпоперфузією або гіпотензією. Гіпоперфузія і перфузійні 
порушення можуть включати (але не обмежуватися лише ними) 
ацидоз у результаті накопичення молочної кислоти, олігоурію, го-
стре порушення психічного статусу. Сепсис — індукована гіпотен-
зія: систолічний тиск крові нижче 90 мм рт.ст. або зниження ат на 
40 мм рт.ст. від вихідного рівня за умови відсутності інших причин 
для гіпотензії.

С. НОВОНарОдЖеНиХ — sepsis neonatorum — сепсис, зумовле-
ний інфікуванням плода внутрішньоутробно, під час пологів 
або невдовзі після них і розвивається на першому місяці життя 
дитини.
С. ПіСлЯПОлОГОВий — sepsis puerperalis — інфекційний про-
цес — прояв системної запальної відповіді організму на де-
структивно-інфекційний процес у репродуктивних органах.

СеПтикОПіЄМіЯ, ї, ж. — septicopyaemia, ae, f. — переважно ток-
сична форма сепсису, в основі якої лежить інтоксикація організму 
мікробними токсинами, продуктами розпаду мікробних тіл та по-
шкодженими тканинами і характерне виникнення гнійних осеред-
ків в різних органах і тканинах; сепсис, у разі якого утворюються 
метастатичні абсцеси. 
СеПтицеМіЯ, ї, ж. — septicaemia, ae, f. — наявність у кров’яному 
руслі і всьому організмі бактерій та їх токсинів, які протягом дов-
гого часу періодично надходять в загальне коло кровобігу; харак-
теризується тяжким токсикозом, виснажливою гарячкою, гемора-
гічним діатезом, спленомегалією тощо; сепсис без метастатичних 
гнійних вогнищ.
СерцеБиттЯ, я, с. — pulpitatio cordis; trepidatio cordis — відчуття 
посилення або почастішання скорочень серця; прискорене биття 
серця.

С. ПриСкОреНе — див. таХікардіЯ
С. СПОВільНеНе — див. БрадикардіЯ

СечіВНик, а, ч. — син. каНал СечОВиПУСкНий, Уретра — urethra, 
ae, f. — трубчастий орган, через який сеча виводиться із сечового 
міхура назовні.

С. ЖіНОчий — urethra feminina — сечівник завдовжки 3-5 см, 
який відкривається в присінок піхви.

СальПіНГОПеритОНіт СечіВНик
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СечОСтатеВий, а, е. — син. УрОГеНітальНий — urogenitalis, e. — 
стосовно до сечових і статевих органів. 
СиМПтОМ, у, ч. — син. ОЗНака ХВОрОБи — symptoma, atis, n.; 
phaenomenon, i, n. — 1) характерна ознака, вияв патологічного ста-
ну, хвороби; 2) зовнішня ознака певного явища.

С. 1 альФельда — symptoma 1 Ahlfeldi — ознака вагітності: 
нерегулярні спазми сегментів матки; виникають на 3-му місяці 
вагітності.
С. 2 альФельда — symptoma 2 Ahlfeldi — ознака двійнят: коса 
чи вертикальна борозна, що пальпується на передній стінці 
матки і поділяє ії на два сегменти.
С. 3 альФельда — symptoma 3 Ahlfeldi — клінічна ознака від-
ділення плаценти від стінок матки: подовження відрізка пупо-
вини, що виходить зі статевої щілини в послідовий період по-
логів.
С. БлЮМБерГа — symptoma Blumbergi — ознака подразнення 
або запалення очеревини: посилення або поява гострого болю 
під час раптового відведення руки після повільного натискан-
ня на передню черевну стінку.
С. ПіСкачека — symptoma Piskaceki — ознака вагітності: неси-
метричні контури матки, зумовлені випинанням у ділянці імп-
лантації плодового яйця, що визначається під час дослідження 
піхви.

СиМПтОМОкОМПлекС, у, ч. — див. СиНдрОМ
СиМФіЗ, у, ч. — symphysis, is, f. — напівсуглоб; зрощення, з’єднання 
двох кісток хрящем.

С. лОБкОВий — див. З’ЄдНаННЯ лОБкОВе 
СиМФіЗит, у, ч. — symphysitis, idis, f. — запалення лобкового сим-
фізу.
СиМФіЗіОтОМіЯ, ї, ж. — symphysotomia, ae, f. — операція: розтин 
лобкового симфізу під час пологів у разі вузького таза.
СиНдрОМ, у, ч. — син. СиМПтОМОкОМПлекС — syndromum, i, n. — 
1) сукупність ознак, об’єднаних спільним патогенезом і поєднання 
ознак, характерних для певної хвороби; 2) у генетиці: комплекс 
численних патогенетично пов’язаних вад розвитку.

С. HELLP — syndromum HELLP — 1) поєднання внутрішньосу-
динного гемолізу, ензимопатії і тромбоцитопенії у вагітних у 
стані прееклампсії; спричинене глибокими метаболічними роз-
ладами, поліорганною функціональною недостатністю через 
забезпечення потреб плода, внутрішньосудинною коагуляцією 
і автоімунними процесами; інтенсивний гемоліз еритроцитів 

призводить до гіпербілірубінемії зі значним переважанням не-
прямого білірубіну; 2) варіант гестозу з імунним конфліктом 
«мати-плід»; недостатня супресія імунної відповіді матері на 
антигени плода призводить до розвитку ішемії матково-пла-
центного комплексу та переважного синтезу пресорних і про-
тиагрегатних (тромбоксан) факторів.
С. аллеНа-МаСтерСа — syndromum Alleni-Mastersi — реци-
дивний пельвіоперитоніт, спричинений травматичним роз-
ривом широкої зв’язки матки під час пологів, травматичним 
ураженням параметрія; характеризується розслабленням біч-
них частин параметрія і розширенням його вен, фенестрацією 
широкої зв’язки, ретрофлексією і надмірною рухливістю мат-
ки, болем під час статевого акту та в спині. 
С. аМеНОреЇ-ГалактОреЇ — syndromum amenorrhoeae-
galactorrhoeae — нефізіологічна лактація і порушення мен-
струацій, зумовлені гіперпролактинемією в разі хвороби ендо-
кринної системи або пухлини гіпофіза.
С. аНтиФОСФОліПідНий — symdromum antiphospholipidum 
— автоімунне захворювання, пов’язане з утворенням ауто-
антитіл до фосфоліпідних комплексів, які в значній кількості 
знаходяться в ендотелії судин, тромбоцитах, тканинах легенів 
і мозку; клінічними проявами є: акушерська патологія (ре-
продуктивні втрати в різні терміни вагітності, затримка вну-
трішньоутробного розвитку плода, прееклампсія, плацентарна 
недостатність та ін.), невдалі імплантації в циклах екстракор-
порального запіднення, безпліддя, артеріальні і венозні тром-
бози різної локалізації, тромбоцитопенія.
С. аСПіраціЇ МекОНіЮ — syndromum aspirationis meconii — 
розлади дихання новонародженного, спричинені попаданням 
меконію в дихальні шляхи під час вдиху або проходження че-
рез пологові шляхи.
С. аШерМаНа — syndromum Ashermani; adhaesio uterina 
traumatica — порушення менструації і неплідність, спричинені 
посттравматичними синехіями в матці після аборту, пологів, 
захворювань ендометрія, впливу на нього різних хімічних ре-
човин. 
С. БрОНХОлеГеНеВий аСПіраційНий — див. СиНдрОМ МеН-
дельСОНа
С. диСеМіНОВаНОГО ВНУтріШНьОСУдиННОГО ЗСідаННЯ 
крОВі — syndromum coagulationis sanguinis intravascularis 
disseminatae — складний патологічний синдром, в основі яко-

СечОСтатеВий СиНдрОМ
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го лежить масивне згортання крові, що призводить до блокади 
мікроциркуляції пухкими масами фібрину й агрегантами клі-
тин у життєво важливих органах із розвитком їх дисфункції. 
Споживання факторів коагуляції, тромбоцитів та інших клітин 
численними тромбами і згустками крові нарівні з активацією 
фібринолізу і накопиченням у сироватці продуктів протеолізу, 
які чинять антикоагуляційний і токсичний вплив на стінки ка-
пілярів, спричиняє значне зменшення кількості цих компонен-
тів у циркулюючій крові, у зв’язку з чим вона може частково 
або повністю втратити здатність згортатися; привести до про-
фузної кровотечі; може бути ускладненням вагітності, тяжкої 
інфекції, злоякісного новотвору тощо. 
С. диХальНий диСтреСОВий НОВОНарОдЖеНиХ — див. 
диСтреС-СиНдрОМ реСПіратОрНий НОВОНарОдЖеНиХ
С. диХальНиХ рОЗладіВ — syndromum perturbationum 
respiratoriarum — прояв дихальної недостататності внаслідок 
дефіциту сурфактанта з розвитком первинних ателектазів, 
інтерстиціального набряку легенів; одне з найчастіших і най-
важчих захворювань недоношених новонароджених.
С. еНдОГеННОЇ іНтОкСикаціЇ — syndromum intoxicationis 
endogenis — найменш специфічний і найбільш поширений у 
клінічній практиці синдром, зумовлений недостатністю або 
неспроможністю функціональної системи детоксикації орга-
нізму, що включає печінку, нирки, травний канал, легені, потові 
й сальні залози, імунну систему; спостерігається в разі гострих 
отруєнь і різних захворювань внутрішніх органів як наслідок 
порушення обміну речовин і накопичення в організмі продук-
тів метаболізму, ендогенних токсичних речовин; може усклад-
нювати перебіг основного захворювання, призводить до пору-
шення кислотно-основного стану крові, водно-електролітного 
балансу, мікроциркуляції та реологічних властивостей крові.
C. клайНФелтера — син. СиНдрОМ XXY — syndromum 
Klinefelteri; syndromum XXY — хромосомна хвороба чоловіків, 
зумовлена полісомією за статевими хромосомами; характери-
зується первинним гіпогонадизмом, оліго- й азоспермією, єв-
нухоїдизмом; пубертатне недорозвинення сім’яних канальців; 
чоловічий первинний гіпогонадизм; виявляється маскулініза-
ція різного ступеня і збільшена екскреція гонадотропіну, висо-
кий зріст, у половини хворих — гінекомастія.
С. кліМактеричНий — syndromum climactericum — синдром, 
спричинений згасанням функції статевих залоз: нервово-пси-

хічні, вегетативно-судинні та обмінно-трофічні розлади в ор-
ганізмі; характеризується зниженням генеративної і менстру-
альної функцій внаслідок генетично запрограмованого згасан-
ня і припинення функціонування яєчників.
С. кріГлера-НайЯра — див. ЖОВтЯНицЯ ПрирОдЖеНа НеГе-
МОлітичНа і тиПУ.
С. Ма’Єра-рОкітаНСькОГО-кіСтера-ГаУЗера — син. рОкітаН-
СькОГО-кіСтера-ГаУЗера — syndromum Mayeri-Rokitansky’-
Küsteri-Hauseri; syndromum Rokitansky’-Küsteri-Hauseri — син-
дром, спричинений повною відсутністю піхви внаслідок розви-
тку парамезонефральної протоки (протоки Міллера) упродовж 
другого місяця внутрішньоутробного розвитку; відсутність 
піхви, гіпоплазія зовнішніх статевих органів, недорозвинена 
матка (поділена на дві частини, без порожнини) з нормальним 
жіночим фенотипом і грудними залозами, збереженим стате-
вим потягом і здатністю до оргазму, нормальною функцією 
яєчників; можуть бути вади розвитку нирок, сечових шляхів, 
серця, аорти, хребта; реакція на статевий хроматин позитивна.
С. МаСиВНиХ ГеМОтраНСФУЗій — syndromum 
haemotrasnfusionum massivarum — ускладнення в разі швидко-
го переливання великої кількості крові; порушення діяльності 
серцево-судинної системи, нирок, печінки, системи зсідання 
крові (колапс, брадикардія, фібриляція шлуночків, мікротром-
бози, тромбофлебіти, «шокова легеня», нирково-печінкова не-
достатність тощо).
С. МеНдельСОНа — син. СиНдрОМ БрОНХОлеГеНеВий 
аСПіраційНий — syndromum Mendelsoni; syndromum 
bronchopulmonale aspiratorium — аспірація вмісту шлунка під 
час інтубації трахеї; ускладнення, небезпечне з причини зна-
чних труднощів проведення інтубації і ризику розвитку асфік-
сії; якщо вдається уникнути асфіксії, то регургітація загрожує 
розвитком аспіраційної пневмонії.
С. МетаБОлічНий — syndromum matabolicum — поєднання 
ожиріння і метаболічних порушень, є фактором ризику ран-
нього розвитку атеросклероза і його серцево-судинних усклад-
нень.
С. НаБрЯкОВий НОВОНарОдЖеНиХ — syndromum neonatorum 
oedematosum — синдром, зумовлений функціональною недо-
статністю нирок і надлишком в організмі альдостерону, що на-
дійшов від матері під час пологів; набряки в ділянці зовнішніх 
статевих органів новонародженого. 

СиНдрОМ СиНдрОМ
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С. НаБУтОГО іМУНОдеФіцитУ (СНід) — syndromum 
immunodeficientis acquisiti — синдром, спричинений Віл; ха-
рактерними опортуністичними інфекціями, саркомою капоші, 
негоджкінською лімфомою, енцефалопатією тощо.
С. НеСПрОМОЖНОСті ПОліОрГаННОЇ — syndromum 
incapacitatis polyorganicae — тяжкий патологічний процес на 
тлі дисфункції імунної системи з ознаками септичного шоку; 
характеризується порушенням свідомості, метаболічним аци-
дозом, гіпоксемією, респіраторним дистрес-синдромом дорос-
лих, тромбогеморагійним синдромом, недостатністю функції 
печінки (гіпербілірубінемія) і нирок (підвищення рівня креа-
тиніну в крові, зменшення діурезу), серцево-судинною недо-
статністю (артеріальна гіпотензія).
С. ПередМеНСтрУальНий — syndromum praemenstruale — 
патологічний симптомокомплекс, який проявляється нейроп-
сихічними, вегето-судинними й обмінно-ендокринними по-
рушеннями у другій фазі менструального циклу: набряк лиця 
і ділянки кісточок, відчуття повноти й напруження в грудних 
залозах, біль голови, інколи ознаки алергійного дерматозу.
С. ПОлікіСтОЗНОГО ЯЄчНика — див. СиНдрОМ ШтейНа-ле-
ВеНталЯ.
С. ПОліОрГаННОЇ НедОСтатНОСті — syndromum polyorganicum 
deficiens — прогресивне ушкодження клітин, у тому числі й 
життєво важливих органів; їхня загибель як наслідок неконтр-
ольованого вивільнення прозапальних факторів призводить 
до недостатності функцій цНС, серця, печінки, нирок тощо. 
С. ПОСткаСтраційНий — syndromum postcastrationis — син-
дром, зумовлений раптовим припиненням ендокринної функ-
ції статевих залоз: астенія, вегетативні розлади, ожиріння.
С. раПтОВОЇ СМерті НеМОВлЯт — syndromum mortis subitae 
lactentis — несподівана смерть здорової дитини віком до 1 
року, коли дослідження трупа, з’ясування обставин смерті та 
вивчення клінічного анамнезу не дають змоги визначити її 
причину; «смерть у дитячій колисці».
С. рОкітаНСькОГО-кіСтера-ГаУЗера — див. СиНдрОМ Ма’Єра-
рОкітаНСькОГО-кіСтера-ГаУЗера 
С. СиСтеМНОЇ ЗаПальНОЇ ВідПОВіді — syndromum 
responsionis inflammatoriae systematicae — системна запальна 
відповідь на різноманітні важкі клінічні пошкодження, яка ма-
ніфестується двома чи більше наступними проявами: 1) тем-

пература тіла більше 38ºС або нижче 36ºС; 2) чСС понад 90 уд/
хв.; 3) частота дихання понад 20 за хвилину або ра СО2 нижче 32 
мм рт.ст.; 4) кількість лейкоцитів понад 12000/мм3, менше 400/
мм3 або більше 10 % юних форм.
С. терНера — син. СиНдрОМ ШереШеВСькОГО-терНера — 
syndromum Turneri; syndromum Schereschevsky-Turneri — хро-
мосомне захворювання, яке є аномалією статевої диференціації 
(каріотип 45Х0); характеризується “лицем сфінкса” (відвислі 
повіки й кути рота), малим зростом, широкою відстанню між 
грудними залозами, недорозвиненням статевих ознак, первин-
ною аменореєю, деформаціями кісток, птеригіум-синдромом, 
вадами розвитку органів чуття, внутрішніх органів. 
С. теСтикУлЯрНОЇ ФеМіНіЗаціЇ — син. ФеМіНіЗаціЯ теСти-
кУлЯрНа — syndromum feminisationis testicularis; feminisatio 
testicularis — псевдогермафродитизм із жіночим типом зо-
внішніх статевих органів, рудиментними маткою і трубами, не-
дорозвиненими яєчками за збереженого чоловічого каріотипу 
(46 ХY).
С. трОМБОГеМОраГійНий — syndromum thrombohae-
morrhagicum — синдром, спричинений порушенням рівноваги 
між системами зсідання крові і фібринолізу в разі шоку, інфек-
ційної хвороби: підвищена кровоточивість, яка настає після гі-
перкоагуляції.
С. ШереШеВСькОГО-терНера — див. СиНдрОМ терНера 
С. ШтейНа-леВеНталЯ — син. СиНдрОМ ПОлікіСтОЗНОГО 
ЯЄчНика, СклерОкіСтОЗ ЯЄчНикіВ — syndromum Steini-
Leventhali; syndromum ovarii polycystici — гетерогенне захво-
рювання, яке характеризується гіперандрогенією, ановуляцією 
та ехографічними ознаками полікістозних яєчників; синдром 
дисгенезії і ферментопатії, що включає неплідність, аменорею 
(первинну чи вторинну), гірсутизм, вірилізм, ожиріння; спо-
стерігається в разі полікістозу яєчників із різким стовщенням і 
склерозуванням їх білкової оболонки.

СиНіСтрОВерСіЯ, ї, ж. — син. СиНіСтрОГіраціЯ — sinistroversio, 
onis, f.; sinistrogyratia, ae, f. — відхилення чого-небудь вліво від сво-
єї осі.

С. Матки — син. СиНіСтрОПОЗиціЯ Матки — sinistroversio 
uteri; sinistropositio uteri — відхилення тіла матки вліво, а ший-
ки — вправо від осі малого таза.

СиНіСтрОГіраціЯ, ї, ж. — див. СиНіСтрОВерСіЯ
СиНіСтрОПОЗиціЯ Матки — див. СиНіСтрОВерСіЯ Матки

СиНдрОМ СиНіСтрОПОЗиціЯ Матки
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СиНклітиЗМ, у, ч. — synclitismus, i, m. — зміна співвідношення кіс-
ток голівки плода під час пологів, паралельне розміщення повер-
хонь черепа плода й тазових кісток матері.
СиНцитіОМа, и, ж. — syncytioma, atis, n. — злоякісна пухлина, що 
розвивається після вагітності й складається з клітин епітеліально-
го покриву ворсинок хоріона; синцитійний ендометрит.
СиНцитіОтрОФОБлаСт, а, ч. — syncytiotrophoblastus, i, m. — по-
верхневий шар трофобласта зародка людини: симпласт із гігант-
ськими і фрагментованими ядрами.
СіалОреЯ, ї, ж. — див. СлиНОтеча
СіМ’Я, сімені, с. — див. СПерМа
СклеПіННЯ, я, с. — fornix, icis, m. — в анатомії: дугоподібна струк-
тура, яка нагадує склепіння.

С. ПіХВи — fornix vaginae — простір між стінкою піхви та піхво-
вою частиною шийки матки.

СклерОкіСтОЗ ЯЄчНикіВ — див. СиНдрОМ ШтейНа-леВеНталЯ
СклерООФОрит, у, ч. — scleroophoritis, idis, f. — склерозивне запа-
лення яєчника.
СкОрОчеННЯ, я, с. — contractio, onis, f.; reductio, onis, f. — 1) змен-
шення, обмеження кількості, об’єму, довжини, ширини (про ткани-
ни, органи, клітини).

С. М’ЯЗОВе — spasmus, i, m.; contractio muscularis — зменшення 
довжини і зміна напруження м’язових волокон.
С. тетаНічНе — див. тетаНУС

СлаБкіСть, кості, ж. — 1, 2. asthenia, ae, f.; invalentia, ae, f.; debilitas, 
atis, f.; 3. impotentia, ae, f. — 1) недостатність або занепад фізичних 
сил; 2) відсутність твердого характеру, сили волі; 3) звичка, нахил, 
від яких немає сили або бажання відмовитися.

С. аФектиВНа — debilitas affectiva — різка безпідставна зміна 
емоцій (наприклад, підвищеного настрою на знижений).
С. ПОлОГОВиХ Сил — син. СлаБкіСть ПОлОГОВОЇ діЯльНОС-
ті — inertia uteri; dolores debiles; debilitas virium parturientium 
— недостатність сили, тривалості та періодичності маткових 
скорочень, збільшення тривалості пауз між переймами; не від-
бувається динамічного просування плода та вигнання його в 
межах фізіологічних параметрів часу без порушення біоме-
ханізму пологів; пологова діяльність з недостатньою силою 
і тривалістю переймів, збільшення проміжків часу між ними; 
сповільнюються згладжування і розкриття шийки матки та 
просування голівки плода пологовими шляхами в перший або 
другий період пологів.

С. ПОлОГОВиХ Сил ВтОриННа — inertia uteri secundaria; 
dolores debiles secundariae — слабкість пологових сил, яка ви-
никає після деякого періоду нормальної, регулярної пологової 
діяльності; характеризується припиненням переймів в актив-
ній фазі пологів і вторинною гіпотонічною дисфункцією матки.
С. ПОлОГОВиХ Сил ПерВиННа — inertia uteri primaria; dolores 
debiles primariae — неефективні перейми із самого початку по-
логів і протягом періоду розкриття шийки матки до завершен-
ня пологів; не відбувається прогресивного розкриття шийки 
матки, є первинна гіпотонічна дисфункція матки.
С. ПОлОГОВОЇ діЯльНОСті — див. СлаБкіСть ПОлОГОВиХ Сил

СлиНОтеча, і, ж. — син. ГіПерСаліВаціЯ, ПтіаліЗМ, ПтіалОреЯ, 
СіалОреЯ — sialorrhoea, ae, f.; ptyalorrhoea, ae, f.; hypersalivatio, onis, 
f. — посилена секреція слинних залоз; надмірне виділення слини. 
СМертельНіСть, ності, ж. — син. летальНіСть — letalitas, atis, 
f. — статистичний показник: відношення кількості померлих від 
певної хвороби до кількості тих, які перехворіли на неї, за певний 
період часу.
СМертНіСть, ності, ж. — mortalitas, atis, f. — відношення кількості 
померлих за який-небудь період часу до загальної кількості насе-
лення або певної її частини.

С. аНтеНатальНа — mortalitas antenatalis — загибель плода, 
що настала в період з 22-го повного тижня вагітності (з 154 
доби від першого дня останнього нормального менструально-
го циклу) до початку пологів. 
С. дитЯча раННЯ — син. СМертНіСть НеОНатальНа, СМерт-
НіСть НОВОНарОдЖеНиХ — mortalitas infantium praecox; 
mortalitas neonatalis; mortalitas neonata — смертність дітей пер-
шого місяця життя.
С. іНтраНатальНа — mortalitas intranatalis — загибель плода, 
що настала у першому або другому періоді пологів.
С. МатериНСька — mortalitas maternalis — смерть жінки, що 
настала в період вагітності або протягом 42 днів після її закін-
чення від будь-якої причини, пов’язаної з вагітністю, обтяже-
ної нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи з ви-
падкових причин.
С. НеОНатальНа — див. СМертНіСть дитЯча раННЯ
С. НОВОНарОдЖеНиХ — див. СМертНіСть дитЯча раННЯ
С. ПериНатальНа — mortalitas perinatalis — смертність плодів 
після 22-го тижня вагітності та новонароджених до 7-го дня 
життя; включає анте-, інтра- і постнатальну смертність.

СиНклітиЗМ СМертНіСть
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С. ПОСтНатальНа — mortalitas postnatalis — рання неонаталь-
на смерть — смерть народженої живої дитини упродовж пер-
ших 7 діб життя.

СМерть, і, ж. — син. СМерть БіОлОГічНа, СМерть іСтиННа — 
mors, mortis, f.; mors biologica; mors vera — необоротне припинення 
життєдіяльності організму і біологічного обміну речовин у ньому, 
що може спричинятися зовнішніми або внутрішніми чинниками.

С. БіОлОГічНа — див. СМерть
С. ВНУтріШНьОУтрОБНа — mors intrauterina — смерть зарод-
ка або плода всередині організму матері.
С. іСтиННа — див. СМерть
С. кліНічНа — mors clinicalis — термінальний стан, який на-
стає після припинення серцевої діяльності й дихання і триває 
до розвитку необоротних змін у вищих відділах цНС, що наста-
ють через 4-6 хв. після зупинки кровообігу. 
С. МОЗкОВа — mors cerebralis — смерть, спричинена несуміс-
ним із життям ураженням головного мозку. 
С. МОЗкУ — див. деаНіМаціЯ — deanimatio, onis, f.; mors cerebri 
— повний некроз головного мозку за збереження діяльності 
серця та газообміну за допомогою безперервної штучної вен-
тиляції легень.
С. НаГла — син. СМерть раПтОВа — mors subita; mors repentis 
— ненасильницька смерть, яка настала несподівано на тлі уяв-
ного здоров’я. 
С. НаСильНицька — mors violenta; mors vehemens — смерть, 
яка виникла від механічних, хімічних, температурних, радіа-
ційних або інших впливів на організм.
С. ПатОлОГічНа — mors pathologica — передчасна смерть, 
спричинена будь-якою хворобою.
С. Під ПрОМеНеМ — mors per irradiationem — смерть, яка на-
стала під час дії на організм йонізувального випромінювання в 
дуже великій дозі.
С. ПОВ’ЯЗаНа З ВаГітНіСтЮ — mors per graviditatem — смерть 
жінки, яка настала під час вагітності, пологів або упродовж 42 
днів після закінчення вагітності незалежно від причин.
С. ПрирОдНа — син. СМерть ФіЗіОлОГічНа — mors naturalis; 
mors physiologica — смерть, спричинена природною віковою 
інволюцією організму й поступовим припиненням його функ-
цій; вікові зміни в генетичному апараті організму призводять 
до згасання обмінних процесів і функцій.
С. раПтОВа — див. СМерть НаГла

С. СОМатичНа — mors somatica — смерть від необоротного, 
несумісного з життям ураження органів. 
С. У кОлиСці — mors in cunabulis — нагла смерть дитини, яка 
вважалася здоров’ю, у віці від 1 тижня до 1 року.
С. ФіЗіОлОГічНа — див. СМерть ПрирОдНа

СОМатОтрОПіН, у, ч. — син. ГОрМОН СОМатОтрОПНий, ГОрМОН 
рОСтУ — somatotropinum; hormonum somatotropicum; hormonum 
crescentiae — гормон ацидофільних соматотропних клітин пере-
дньої частки гіпофіза, який стимулює анаболічні процеси, синтез 
білка і збільшення маси тіла.
СОНОГраФіЯ, ї, ж. — див. УльтраСОНОГраФіЯ
СОСОк, ска, ч. — papilla, ae, f.; mamilla, ae, f. — 1) заокруглений ви-
ступ; 2) в анатомії: зовнішня частина грудної залози, що має форму 
заокругленого виступу.

С. ГрУдНий — papilla mammae — конічне або циліндричне піг-
ментоване підвищення на поверхні грудної залози, на вершині 
якого відкриваються молочні протоки.

СПаНіОМеНОреЯ, ї, ж. — spaniomenorrhoea, ae, f. — збільшення 
тривалості менструального циклу.
СПерМа, и, ж. — син. рідиНа СіМ’ЯНа, СіМ’Я — sperma, atis, n.; 
semen, inis, n.; sementis, is, f. — секрет чоловічих статевих залоз, 
який містить сперматозоїди.
СПерМатОГеНеЗ, у, ч. — spermatogenesis, is, f. — процес розвитку 
чоловічих статевих клітин у сім’яних канальцях яєчка.
СПерМатОГраМа, и, ж. — spermatogramma, atis, n. — сукупність по-
казників дослідження сім’яної рідини.
СПерМатОЗОЇд, а, ч. — син. СПерМій — spermatozoon, i, n.; 
spermium, i, n. — зріла чоловіча статева клітина з гаплоїдним набо-
ром хромосом; вільно розміщується в просвіті сім’яного канальця; 
після злиття з яйцеклітиною дає початок новому організмові.
СПерМатОЗОЇди каПацитОВаНі — spermatozoa capacitata — 
сперматозоїди, які пройшли капацитацію (стали здатними до за-
пліднення ооцисти) у матковій трубі. 
СПерМій, я, ч. — див. СПерМатОЗОЇд
СПОСіБ, собу, ч. — methodus, i, f.; modus, us, m. — 1) певна дія, при-
йом або система прийомів, яка дає змогу зробити, здійснити що-
небудь, досягти чого-небудь; 2) те, що слугує знаряддям, засобом у 
якій-небудь справі, дії. 

С. аБУладЗе — methodus Abuladze — метод видалення вже від-
окремленого посліду: після попереднього випорожнення сечо-
вого міхура породіллі акушер за допомогою масажу стимулює 
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скорочення матки; потім черевну стінку захоплюють обома ру-
ками в складку паралельно до білої лінії так, щоб обидва прямі 
м’язи живота були щільно охоплені руками, породіллі пропо-
нують тужитися; при цьому плацента народжується. 
С. ВідділеННЯ ПлацеНти дУНкаНа — methodus separationis 
placentae Duncani — варіант фізіологічного відділення плацен-
ти — починається з краю, кров проникає між плодовими обо-
лонками і стінками матки та виливається назовні з кожною 
переймою збільшується площа відділення.
С. ВідділеННЯ ПлацеНти ШУльтце — methodus separationis 
placentae Schultze — варіант фізіологічного відділення пла-
центи — відділення плаценти починається в центрі, виникає 
ретроплацентарна гематома, яка збільшується в розмірах і від-
окремлює плаценту від стінки матки.
С. ГеНкелЯ — methodus Henkeli — спосіб зупинки післяполо-
гової гіпотонічної маткової кровотечі: перетискання маткових 
артерій двома затискачами Мюзе, які накладають на ділянку 
бічних параметріїв.
С. креде-лаЗареВича — methodus Credé-Lazarevicha; modus 
Credé Lazarevicha — спосіб видалення вже відокремленого по-
сліду: після спорожнення сечового міхура матку виводять на 
середину і масажують, потім правою рукою обхоплюють матку, 
що скоротилася так, щоб великий палець лежав на передній 
стінці матки, долоня — на її дні, а всі інші пальці — на задній 
стінці; матку стискають в долоні і одночасно відтісняють дони-
зу, в бік статевої щілини, чим досягається витиснення посліду.
С. МакдОНальда — methodus McDonaldi — визначення термі-
ну вагітності вимірюванням відстані від симфізу до дна матки.
С. МОріСО-леВре — methodus Mauriceaú; modus Mauriceaú — 
акушерський спосіб для виведення голівки плода в разі тазо-
вого передлежання.

СПОСОБи акУШерСькі рУчНі — manipulatio obstetrica — діагнос-
тичні і лікувальні маніпуляції під час вагітності та пологів, які ви-
конують руками без інструментів. 
СтатиН, у, ч. — син. ГОрМОН ГіПОталаМічНий ГальМіВНий — 
statinum, i, m.; hormonum hypothalamicum inhibitionis — фактор, 
який пригнічує секрецію гормонів передньої частки гіпофіза.
СтерильНіСть, ності, ж. — sterilitas, atis, f. — 1) відсутність мікро-
організмів у певному середовищі або на предметі; 2) нездатність 
мати потомство; неплідність.

СтерНОПаГ, а, ч. — sternopagus, i, m. — аномалія розвитку: близня-
та, зрощені в ділянці грудини.
СтрілОВий, а, е. — син. СаГітальНий — sagitalis, e. — який нага-
дує стрілу, подібний до стріли; в акушерстві — стріловий шов, який 
розділяє тім’яні кістки в сагітальному напрямку; спереду шов пе-
реходить у велике тім’ячко, ззаду — в мале тім’ячко.
СтрОМа, и, ж. — stroma, atis, n. — матрикс, опорна сполучнотка-
нинна структура органа; проміжна тканина, основа органа.

С. ЯЄчНика — stroma ovarii — опорна сполучнотканинна 
структура яєчника.

CУБВаГіНальНий, а, е — subvaginalis, e. — розміщений під піхвою.
СУБіНВОлЮціЯ Матки — subinvolutio uteri — сповільнене повер-
нення матки до свого попереднього розміру після пологів або ви-
кидня. 
СУБМУкОЗНий, а, е. — див. ПідСлиЗОВий
СУБСерОЗНий, а, е. — див. ПідСерОЗНий
СУПраВаГіНальНий, а, е — див. НадПіХВОВий
СУрФактаНт, у, ч. — surfactans, ntis, m. — фосфоліпопротеїнова 
плівка всередині альвеол легенів; поверхнево-активна речовина, 
що вистеляє альвеоли зсередини і поліпшує еластичні властивос-
ті легень; компонент системи місцевого захисту легень, перешко-
джає проникненню в клітини епітелію патогенних мікроорганіз-
мів, обволікаючи їх і допомагаючи альвеольним макрофагам зни-
щувати бактерійні агенти; сурфактант бере участь у забезпеченні 
мукоциліарного транспорту; поліпшує ковзання бронхолегенево-
го секрету по епітелію слизової оболонки бронхів. 
СУХОти, от, мн. — див. тУБеркУльОЗ
СФіНктерОПлаСтика, и, ж. — sphincteroplastica, ae, f. — операція: 
пластика м’яза-стискача відхідника.
СФіНктерОраФіЯ, ї, ж. — sphincterorraphia, ae, f. — операція: заши-
вання м’яза-стискача; накладення швів на розрізані тканини від-
хідника.

т
таЗ, а, ч. — син. МиСка — pelvis, is, f. — частина скелета: нижня час-
тина тулуба, обмежена спереду і з боків двома тазовими кістками, 
а ззаду — крижовою кісткою і куприком; площиною пограничної 
лінії таз поділяється на великий (верхня частина) і малий (нижня 
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частина); розрізняють чотири площини — площину входу, площи-
ну широкої частини, площину вузької частини, площину виходу; 
тип таза визначається співвідношенням трьох вимірів (діаметрів): 
передньо-заднього (кон’югата), косого і поперечного.

т. аНатОМічНО-ВУЗький — pelvis contracta anatomica — жіно-
чий таз, усі або один із розмірів якого зменшений на 1,5 см по-
рівняно з нормою.
т. аНдрОЇдНий — див. таЗ чОлОВічий
т. ВикриВлеНий — син. таЗ лОрдОЗНий — pelvis lordotica — 
таз зміненої форми внаслідок викривлення поперекового від-
ділу хребця, зверненого випуклістю вперед. 
т. ГіПОПлаСтичНий — pelvis hypoplastica — відрізняється від 
нормального тільки порівняною мініатюрністю, співвідношен-
ня між кістками, що його утворюють, та його окреслення такі 
ж, як при нормальному тазу; трапляється у жінок низького 
зросту (до 150 см), проте пропорційно складених. 
т. дитЯчОГО тиПУ — див. таЗ ЮНацький
т. іНФаНтильНий — див. таЗ ЮНацький
т. карликОВий — pelvis nana — таз із крайнім ступенем за-
гального рівномірного звуження всіх розмірів.
т. кіФОЗНий — pelvis kyphotica — поперечно сплощений, від-
хилений убік таз зі зміщенням крижової кістки і куприка; ха-
рактеризується збільшеним спряженим діаметром входу по 
краю і зменшенним поперечним діаметром нижнього отвору 
через близьке розміщення сідничних остей і сідничних горбів. 
т. кіФОСкОліОЗНий — pelvis kyphoscoliotica — нерівномірно 
звужений таз унаслідок рахітичного кіфосколіозу. 
т. кліНічНО ВУЗький — pelvis contracta clinica — усі випадки 
функціональної невідповідності між голівкою плода та тазом 
матері незалежно від їх розмірів.
т. кОкСальГійНий — pelvis coxalgica — асиметрично звуже-
ний таз унаслідок кокситу, перенесеного в дитинстві.
т. кОСОЗВУЖеНий — син. таЗ НаГелі — pelvis ovalis obliqua; 
pelvis coxalgica; pelvis Nageli — проявляється недорозвиненням 
одного з крил крижів; анатомічно вузький таз з неоднаковим 
звуженням його половин; характеризується асиметрією вна-
слідок втиснення у порожнину таза однієї клубової кістки; тра-
пляється в разі захворювання хребта і кульшових суглобів.
т. лОрдОЗНий — див. таЗ ВикриВлеНий 
т. НаГелі — див. таЗ кОСОЗВУЖеНий

т. НиркОПОдіБНий — pelvis reniformis — таз з викривленням 
мису крижової кістки випуклістю вперед унаслідок рахітично-
го лордозу.
т. ОСтеОМалЯційНий — pelvis osteomalacica — анатомічно 
вузький таз, «спадання» тазу за рахунок розм’якшення гнуч-
кості кісток, спричинених утратою кальцію, фосфору, нестачею 
вітамінів.
т. ОСтиСтий — pelvis spinosa — рахітичний таз з дуже гострим 
лобковим гребенем.
т. ПлОСкий — pelvis plana — анатомічно вузький таз, який має 
зменшений один або кілька прямих розмірів і нормальні по-
перечні та косі; крижі наближені до лобкового симфізу; розмір 
передньо-заднього діаметра є ненормально малим.
т. ПлОСкОраХітичНий — pelvis plana r(h)achitica — таз зі змен-
шеним прямим розміром площини входу в малий таз; наслідок 
перенесеного рахіту; таз зменшеного об’єму зі сплощеними й 
укороченими крижами, перпендикулярно до них розміщеним 
куприком, який повернутий у порожнину таза, сплощеними 
крилами клубових кісток; вхід у малий таз ниркоподібної фор-
ми, у ділянці виходу з таза поперечний і прямий розміри більші 
за норму. 
т. ПОПеречНОЗВУЖеНий — pelvis transversocontracta — ана-
томічно вузький таз (робертівський), який має зменшені всі 
поперечні розміри за незміненого (або збільшеного) прямого 
розміру входу в таз; аналог андроїдного тазу. 
т. ріВНОМірНОЗВУЖеНий — pelvis undique contracta — анато-
мічно вузький таз, який має однаково зменшені на 1-2 см усі 
розміри; форма таза при цьому не змінюється; розрізняють 
чотири варіанти: гіпопластичний, інфантильний, карликовий 
і чоловічого типу. 
т. рОЗЩеПлеНий — pelvis fissa — таз із природженою розколи-
ною у симфізі; часто поєднується з виворотом сечового міхура.
т. СкОліОЗНий — pelvis scoliotica — косозвужений таз у разі 
сколіозу поперекового відділу хребта.
т. СПОНдилОліСтетичНий — pelvis spondylolisthetica — ана-
томічно вузький таз внаслідок сковзання тіла V поперекового 
хребця з основи крижів; найменшим розміром входу в малий 
таз є відстань від лобкового симфізу до V поперекового хребця, 
що видається в таз; задні лобкові ості й остисті відростки кри-
жових хребців значно виступають; площина входу в таз розмі-
щена майже горизонтально.

таЗ таЗ
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т. чОлОВічий — син. таЗ аНдрОЇдНий — pelvis masculina; 
pelvis androidica — таз із масивними кістками, гострим лобко-
вим кутом, високою і лійкоподібною порожниною; чоловічий 
таз властивий жінками високого зросту з чоловічим типом бу-
дови тіла. 
т. ЮНацький — син. таЗ дитЯчОГО тиПУ, іНФаНтильНий 
таЗ — pelvis infantilis; pelvis juvenilis — для нього характерні 
вузькі плоскі крижі та вузька лобкова дуга (2 — 2,5 см), високе 
стояння крижового мису; інфантильний таз властивий жінкам 
із загальними ознаками інфантилізму. 

таХікардіЯ, ї, ж. — син. СерцеБиттЯ ПриСкОреНе — tachycardia, 
ae, f. — частота серцевих скорочень понад 90-100 за 1 хв. (у дорос-
лих), понад 120-140 (у дітей раннього віку); у плода частота сер-
цевих скорочень у нормі знаходиться в межах 110-170 ударів за 
хвилину.
текаБлаСтОМа, и, ж. — thecablastoma, atis, n. — пухлина яєчника, 
яка росте з капсули везикулярного фолікула яєчника (Граафового 
міхурця).
текаФОлікУлОМа, и, ж. — thecafolliculoma, atis, n. — злоякісна гор-
монально активна пухлина яєчника, що походить із гранульозних 
клітин і клітин теки.
текОМа, и, ж. — ПУХлиНа текаклітиННа — thecoma, atis, n.; 
tumor tecacellulare — гормонально активна пухлина яєчника, що 
походить із текоцитів; містить клітини везикулярного фолікула 
яєчника; виникає у жінок після 50 років, проявляється ациклічни-
ми матковими кровотечами.
теларХе, невідм., с. — thelarche, es, f. — збільшення грудних залоз 
у першу фазу пубертатного періоду.
теліБлаСт, а, ч. — thelyblastus, i, m. — жіночий пронуклеус; зріла 
жіноча статева клітина; ядро заплідненої яйцеклітини.
телОраГіЯ, ї, ж. — thelorrhagia, ae, f. — кровотеча з грудного соска.
тератОГеНеЗ, у, ч. — teratogenesis, is, f. — механізм виникнення 
аномалії розвитку в зародка плода; процес розвитку природжених 
вад.
тератОГеННий, а, е — teratogenus, a, um. — який викликає анома-
лії розвитку плода — анатомічні пороки розвитку, пізні порушен-
ня поведінкових реакцій, метаболічних процесів і загального роз-
витку дитини.
тератОЗООСПерМіЯ, ї, ж. — teratozoospermia, ae, f. — наявність па-
тологічних форм сперматозоїдів в еякуляті.
тератОкарциНОМа, и, ж. — див. рак еМБріОНальНий

тератОМа, и, ж. — син. еМБріОцитОМа, МОНОдерМОМа — 
teratoma, atis, n.; embryocytoma, atis, n. — зародково-клітинна пух-
лина з поліпотентних клітин; побудована з елементів трьох зарод-
кових листків (ендо-, мезо- й ектодерми); росте з одного зародко-
вого листка, зумовлена порушенням формування тканин в ембрі-
огенезі; найчастіше міститься в яєчнику або яєчку дорослих осіб, у 
крижово-куприковій ділянці у дітей.
тератОПаГи, ів, мн. — teratopagi, orum, m./pl. — природжені парні 
виродки.
тератОСПерМіЯ, ї, ж. — teratospermia, ae, f. — ненормальні (виро-
джені) сперматозоїди в спермі.
терМОПлацеНтОГраФіЯ, ї, ж. — thermoplacentographia, ae, f. — за-
стосування термографії для визначення місця прикріплення пла-
центи.
терНера СиНдрОМ — див. СиНдрОМ терНера
теСт, у, ч. — testum, i, n.; experimentum, i, n.; probatio, onis, f. — 1) 
процедура для визначення наявності, оцінювання концентрації, 
визначення біологічної активності речовин, що базується на ви-
мірних параметрах, які дають змогу оцінити різницю між пробою 
та еталоном; 2) коротке стандартне завдання; 3) випробування на 
певну специфічну хімічну, мікробіологічну або іншу дію; 4) метод 
дослідження кількісних характеристик певних явищ; 5) реакція, 
аналіз; 6) проба, дослід; 7) критерій, мірило.

т. аШГайМа-цОНдека — testum Aschheimi-Zondeki — установ-
лення ранніх термінів вагітності методом виявлення хоріоніч-
ного гонадотропіну в дослідах на білих мишах.

тетаНУС, у, ч. — син. СкОрОчеННЯ тетаНічНе — tetanus, i, m.; rigor 
nervorum — 1) правець; 2) сильне і тривале скорочення м’язів під 
впливом частих подразнень; 3) тривале скорочення м’язів внаслі-
док надходження до них нервових імпульсів через короткі інтер-
вали (0,03 — 0,003 с); стан неперервного скорочення м’язів без пе-
ріодів розслаблення.

т. Матки — tetanus uteri — судомне скорочення матки під час 
пологів; пологові перейми настають одна за одною без види-
мих перерв між ними.
т. НОВОНарОдЖеНиХ — tetanus neonatorum — 1) правець, 
зумовлений проникненням інфекції через залишок пуповини 
після народження; 2) тетанус, зумовлений функціональним гі-
попаратироїдизмом у новонароджених; супроводжується гіпо-
кальціємією і гіперфосфатемією.

таХікардіЯ тетаНУС
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теХНОлОГіЇ реПрОдУктиВНі дОПОМіЖНі — technologiae repro-
ductivae adjuvantes — метод лікування неплідності; процедури, які 
включають маніпуляції in vitro з людськими ооцитами і спермою 
або ембріонами з метою досягти вагітності; включають запліднен-
ня in vitro трансцервікальне, перенесення ембріонів, перенесення 
гамет або зигот до маткових труб, перенесення ембріонів до мат-
ки, кріоконсервацію гамет й ембріонів, донацію ембріонів і ооци-
тів, сурогатне материнство та ін. 
тирОтрОПіН, у, ч. — син. ГОрМОН тирОСтиМУлЮВальНий 
— thyrotropinum, i, n.; hormonum thyrostimulationis; hormonum 
thyrotropicum — гормон передньої частки гіпофіза, стимулює 
функцію щитоподібної залози.
тілО, а, с. — 1. corpus, oris, n; 2. objectum, i, n.; 3. truncus, i, m.; 4. 
aedificium, i, n. — 1) організм людини або тварини загалом; останки 
померлої людини; 2) окремий предмет у просторі; 3) тулуб людини 
або тварини; 4) основна, наймасивніша частина чого-небудь; кор-
пус чого-небудь.

т. ГеМОраГійНе — corpus haemorrhagicum — 1) залишок пер-
винного фолікула яєчника після овуляції, заповнений кров’ю; 
2) жовте тіло, яке містить у собі кров’яний згусток.
т. ЖОВте — corpus luteum — тимчасова додаткова ендокринна 
залоза яєчника з клітин зернистого шару фолікула після овуля-
ції; виробляє прогестерон.
т. ЖОВте ВаГітНОСті — син. тілО ЖОВте СПраВЖНЄ — corpus 
luteum graviditatis — жовте тіло розміром до 5 см, яке функціо-
нує під час вагітності; стадія розвитку жовтого тіла триває до 
11-12 тижнів, потім зазнає інволюції, і до 16 тижня ендокринна 
функція повністю переходить до фетоплацентарного комплек-
су.
т. ЖОВте МеНСтрУальНе — син. тілО ЖОВте циклічНе, 
тілО ЖОВте НеСПраВЖНЄ — corpus luteum cyclicum — жовте 
тіло, яке розмірами сягає до 2 см, функціонує у другій половині 
яєчникового циклу за відсутності запліднення; стадія розви-
тку його триває 12-14 діб.
т. ЖОВте НеСПраВЖНЄ — син. тілО ЖОВте МеНСтрУальНе 
т. ЖОВте СПраВЖНЄ — див. тілО ЖОВте ВаГітНОСті
т. ЖОВте циклічНе — див. тілО ЖОВте МеНСтрУальНе
т. клітОра — corpus clitoridis — частина клітора між ніжками 
і головкою.
т. Матки — corpus uteri — частина матки між шийкою і дном, 
між перешийком матки й отворами маткових труб.

т. ПечериСте клітОра — corpus cavernosum clitoridis — пар-
ні печеристі тіла, які містять значне число сальних залоз; при 
статевому збудженні печеристі тіла заповнюються кров’ю, що 
зумовлює ерекцію клітора. 

тільце, я, с. — 1. corpusculum, i, n.; 2. creatio, onis, f.; 3. accumulatio, 
onis, f. — 1) маленьке тіло; 2) певний утвір у складі якої-небудь жи-
вої тканини, клітини; 3) будь-яка маса або скупчення речовини.

т. аПікальНе — див. акрОСОМа
т. Барра — див. ХрОМатиН СтатеВий

тільцЯ ГеНітальНі — corpuscula genitalia — нервові закінчення у 
сполучній тканині статевих органів.

т. дОГелЯ — corpuscula Dogieli — чутливі нервові закінчення в 
сполучній тканині у вигляді гіллястого кущика; пластинчасті 
тільця у слизовій оболонці статевих органів і шкірі навколо со-
сків грудей.
т. МОлОЗиВНі — corpuscula colostri — великі округлі, іноді не-
правильної форми клітини з нечітким і блідим ядром, числен-
ними жировими включеннями у складі молозива.

тіМ’Ячка череПа — fonticuli cranii — сполучнотканинні перетин-
ки в місцях стикання швів черепа новонародженого; м’яка незакос-
теніла ділянка склепіння черепа.
тіМ’ЯчкО, а, с. — fonticulus, i, m. — м’яке місце на верхній частині 
голови немовляти, де кістки черепа ще не зрослися. 

т. Велике — див. тіМ’ЯчкО ПередНЄ
т. ЗадНЄ — син. тіМ’ЯчкО Мале — fonticulus posterior; 
fonticulus parvus — невелике поглиблення, яке має трикутну 
форму; у ньому сходяться три шви — стріловий і два лямбдо-
подібних. 
т. ЗадНьОБічНе — див. тіМ’ЯчкО СОСкОПОдіБНе
т. клиНОПОдіБНе — син. тіМ’ЯчкО ПередНьОБічНе — 
fonticulus sphenoidalis; fonticulus anterolateralis — парне 
тім’ячко на місці з’єднання тім’яної, скроневої потиличної кіс-
ток.
т. Мале — див. тіМ’ЯчкО ЗадНЄ 
т. ПередНЄ — син. тіМ’ЯчкО Велике — fonticulus anterior; 
fonticulus magnus — тіло ромбоподібної форми між двома лобо-
вими і двома тім’яними кістками на місці сходження вінцевого, 
стрілового і лобового швів черепа
т. ПередНьОБічНе — див. тіМ’ЯчкО клиНОПОдіБНе
т. СОСкОПОдіБНе — син. тіМ’ЯчкО ЗадНьОБічНе — fonticulus 
mastoideus; fonticulus posterolateralis — парне тім’ячко між 

теХНОлОГіЇ реПрОдУктиВНі дОПОМіЖНі тіМ’ЯчкО
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скроневою, тім’яною і потиличними кістками на місці сходжен-
ня лямбдоподібного, тім’яно-соскоподібного і потилично-со-
скоподібного швів.

тОкОГраФіЯ, ї, ж. — tocographia, ae, f. — графічна реєстрація скоро-
чень матки під час пологів.
тОкОдиНаМОМетр, а, ч. — tocodynamometer, tri, m. — апарат для 
вимірювання і визначення сили скорочень матки.
тОкОдиНаМОМетріЯ, ї, ж. — син. тОкОМетріЯ — tocodynamometria, 
ae, f.; tocometria, ae, f. — вимірювання сили скорочень матки під час 
пологів.
тОкОліЗ, у, ч. — tocolysis, is, f. — затримка скорочень матки.
тОкОлОГіЯ, ї, ж. — tocologia, ae, f.; obstetrica, ae, f. — акушерство; 
вчення про пологи.
тОкОМетріЯ, ї, ж. — див. тОкОдиНаМОМетріЯ
тОкСикОЗ, у, ч. — toxicosis, is, f. — хворобливий стан організму, 
спричинений екзо- або ендогненними отруйними речовинами, які 
уражають цНС, серцево-судинну, дихальну, сечову системи, печінку 
і травний канал, порушують обмін речовин і кислотно-основний 
стан організму

т. ВаГітНиХ — див. ГеСтОЗ
т. ВаГітНиХ раННій — див. ГеСтОЗ раННій
т. ВаГітНиХ ПіЗНій — див. ГеСтОЗ ПіЗНій 

тОракОПаГ, а, ч. — thoracopagus, i, m.; thoracodidymus, i, m. — ви-
родливість: близнята, які зрослись грудьми.
тОрОчка, и, ж. — син. БаХрОМа — fimbria, ae, f. — 1) одна з ряду 
ниток, волокон, що вільно звисають з країв тканини; 2) утвір та-
кого виду.

т. ЯЄчНикОВа — fimbria ovarica — найбільший відросток краю 
лійки маткової труби, що досягає поверхні яєчника.
т. МаткОВОЇ трУБи — син. ФіМБріЇ МаткОВОЇ трУБи — 
fimbriae tubae uterinae — численні високі складки, відростки у 
вигляді торочки слизової оболонки краю лійки маткової тру-
би, що сприяють просуванню яйцеклітини в її отвір.

траВМа, и, ж. — trauma, atis, n.; injuria, ae, f. — 1) порушення цілості 
та функції тканин або органів унаслідок зовнішнього впливу (удар, 
поранення, опік тощо); 2) психологічне або емоційне ушкодження. 

т. акУШерСька — див. траВМа ПОлОГОВа
т. ПОлОГОВа — син. траВМа акУШерСька — trauma parturiens; 
trauma obstericum — порушення цілісності тканини і органів, 
яке настає спонтанно або в результаті оперативних втручань і 
маніпуляцій під час пологів.

т. ПОлОГОВа ВНУтріШНьОчереПНа — trauma obstericum 
intracraniale — тяжкий функціональний розлад мозкового кро-
вообігу з порушенням гемо- і ліквородинаміки; набряк мозку 
і вторинні зміни мозкових клітин, які можуть виникати і без 
механічного ушкодження під час пологів; характеризується не-
врологічними, соматичними й метаболічними симптомами.

траНСаБдОМіНальНий, а, е. — див. череЗчереВНий
траНСПеритОНеальНий, а, е. — див. череЗОчереВиННий
траХеліт, у, ч. — див. церВіцит
триБадіЯ, ї, ж. — див. леСБіЯНСтВО
триПер, у, ч. — див. ГОНОреЯ
трійНЯ, ї, ж. — див. трійНЯта
трійНЯта, нят, мн. — син. трійНЯ — trigemini, orum, m./pl. — троє 
дітей, народжених одночасно однією матір’ю; троє близнят.
трОМБОеМБОліЯ, ї, ж. — thromboembolia, ae, f. — емболія судини 
відірваним тромбом або його частиною; закупорка кровоносної су-
дини тромбом, який відірвався і з кровоплином занесений в іншу 
судину.

т. леГеНеВОЇ артеріЇ — thromboembolia arteriae pulmonalis 
— оклюзія легеневого стовбура або його гілок тромбами, які 
первинно утворилися в венах великого кола кровообігу або 
в правих порожнинах серця; супроводжується різким рапто-
вим порушенням кровообігу і зовнішнього дихання; відчуття 
стиснення в грудях, кровохаркання; на екГ — ознака гостро-
го гемодинамічного перевантаження правих відділів серця 
(P-pulmonale, інверсія зубця т і/або зниження сегмента ST у 
правих грудних відведеннях), на рентгенограмі — виявлення 
дископодібних ателектазів і ділянок емфіземи; найчастіше 
тромб формується у глибоких венах кінцівок або тазових ве-
нах.

трОМБОФлеБіт, у, ч. — thrombophlebitis, idis, f. — запалення і тром-
боз вени; захворювання, що супроводжується розширенням вени, 
тромботичними нашаруваннями, варикозними вузлами і пристін-
ковими тромбами; тромбоз зі вторинним флебітом.

т. ПіСлЯПОлОГОВий — thrombophlebitis puerperalis — вини-
кає у разі поширення післяпологовї інфекції тазовими венами; 
пов’язаний зі змінами з боку внутрішньої поверхні судинної 
стінки, підвищенням активності системи згортання крові; з 
уповільненням кровотоку і рефлекторними спазмами судин.

трУБа, и, ж. — tuba, ae, f.; tubus, i, m.; salpinx, ngis, f. — 1) видовже-
ний циліндричний порожнистий утвір; 2) оптичний прилад для 

тОкОГраФіЯ трУБа
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спостереження віддалених предметів; 3) канал в організмі для спо-
лучення між органами.

т. ВаГіНальНа — tubus vaginalis — еластична трубка, що легко 
розтягується; довжина близько 8-10 см, ширина у стані зми-
кання — 3 см; має порівняно тонку стінку, що розтягується в 
довжину і ширину; багатофункціональний орган, бере участь у 
здійсненні статевої функції жінки та процесі запліднення.
т. МаткОВа — син. трУБа ФаллОПіЄВа, ЯйцеПрОВід — tuba 
uterina; tuba Fallopii; salpinx, ngis, f. — парний трубчастий орган, 
завдовжки 10-12см, який з’єднує порожнину матки з порожни-
ною очеревини біля поверхні яєчника; складається з ампули, 
лійки, перешийка і маткової частини; починається від дна мат-
ки, проходить у складі широкої зв’язки до бічної поверхні ма-
лого таза, закінчується біля яєчника; має стінку з трьох оболо-
нок (слизова, м’язова і серозна); переміщує статеві клітини до 
місця запліднення і зародок 4-5 днів життя в матку, забезпечує 
умови для взаємодії між сперматозоїдом і поверхнею слизової 
оболонки (капацитації), створює середовище, сприятливе для 
запліднення.
т. ФаллОПіЄВа — див. трУБа МаткОВа

тУБеркУльОЗ, у, ч. — син. СУХОти — tuberculosis, is, f. — хронічна 
інфекційна хвороба, спричинена мікробактеріями туберкульозу; 
характеризується утворенням специфічних гранульом в органах 
і тканинах, казеозним некрозом у тканинах; поліморфною клініч-
ною картиною; найчастіше уражаються лімфатичні вузли й легені; 
туберкульоз належить до маркерів імунодефіциту, часто є причи-
ною смерті Віл-інфікованих осіб.

т. ОрГаНіВ СтатеВиХ — tuberculosis organorum genitalium — 
зазвичай є вторинним і виникає внаслідок гемато- або лімфо-
генної дисемінації збудників інфекції з первинного вогнища 
будь-якої локалізації; характеризується появою специфічних 
змін (дрібні щільні червоні вузлики, нагноєння, утворення ви-
разок) у зовнішніх статевих органах; може уражати і внутрішні 
статеві органи. 

тУБООВаректОМіЯ, ї, ж. — tubovarectomia, ae, f. — операція: вида-
лення маткової труби та яєчника. 
тУБООВаріОтОМіЯ, ї, ж. — tuboovariotomia, ae, f. — операція: розріз 
маткової труби та яєчника.
тУБОООФОрит, а, ч. — див. аНдекСит
тЯЖ 1, а, ч. — gubernaculum, i, n.; chorda, ae, f. — в анатомії: пучок 
м’язів, який з’єднує елементи скелета, органи; сухожилки. 

т. 1 аМНіОтичНий — gubernaculum amnioticum — фіброзний 
тяж, який йде від плода до амніона.
т. 1 ПУПкОВий — chorda umbilicalis — шнуроподібний кана-
тик білувато-сіруватого кольору між плацентою і плодом, що 
утворюється і формується зі сполучної ніжки мезодерми, жовт-
кової ніжки, хоріо-алантоїса, судини; при доношеній вагітності 
довжина 60-70, товщина 1.5-2,0 см; містить дві артерії й одну 
вену; пупкові судини вкриті водяною оболонкою, оточені Вар-
тоновими драглями; по пупкових артеріях відтікає венозна 
кров від плода до плаценти, по пупковій вені — артеріальна 
кров, збагачена киснем, до плода від плаценти. 

тЯЖ 2, у, ч. — див. ВаГітНіСть 

у
УльтраСОНОГраФіЯ, ї, ж. — син. СОНОГраФіЯ, еХОГраФіЯ — 
ultrasonographia, ae, f.; sonographia, ae, f.; echographia, ae, f. — висо-
коінформативний, безпечний, неінвазивний метод дослідження, 
який дозволяє об’єктивно спостерігати за розвитком ембріона з 
найбільш ранніх термінів і проводити динамічне спостереження 
за станом плода; метод дослідження (виявлення, вимірювання, зо-
браження) за допомогою ультразвуку глибокорозміщених утворів, 
структур тіла з метою діагностики і лікування. 
УраЗ, а, ч. — див. Матка
УретерОГраФіЯ, ї, ж. — ureterographia, ae, f. — метод рентгеноло-
гічного дослідження контрастованого сечоводу. 
Уретра — див. СечіВНик
Уретрит, у, ч. — urethritis, idis, f. — запалення сечівника; за пере-
бігом виділяють гострий і хронічний.
УретрОцелЄ, невідм., с. — urethrocele, es, f. — 1) мішкоподібне ви-
пинання стінки сечівника; спостерігається у жінок; 2) дивертикул 
стінки сечівника, що проникає у присінок піхви. 
УрОГеНітальНий, а, е — див. СечОСтатеВий
УрОГіНекОлОГіЯ, ї, ж. — urogynaecologia, ae, f. — розділ в урології, 
що вивчає хвороби сечових органів у поєднанні з хворобами жіно-
чих статевих органів.
УрОНеФрОЗ, у, ч. — див. ГідрОНеФрОЗ
УтеральГіЯ, ї, ж. — uteralgia, ae, f. — біль у матці. 
УтерОГеННий, а, е — uterogenus, a, um. — який утворений в матці, 
походить з матки.

тУБеркУльОЗ УтерОГеННий
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УтерОГеСтаціЯ, ї, ж. — uterogestatio, onis, f. — маткова вагітність.
УтерОГраФіЯ, ї, ж. — uterographia, ae, f. — рентгенологічне дослі-
дження матки. 
УтерОліт, а, ч. — uterolithus, i, m. — камінь у матці. 
УтерОПекСіЯ, ї, ж. — uteropexia, ae, f. — операція: підшивання мат-
ки до черевної стінки. 
УтерОПлаСтика, и, ж. — uteroplastica, ae, f. — операція: віднов-
лення форми або функції ушкодженої матки; відновлювальна опе-
рація на матці. 
УтерОтОНічНий, а, е — uterotonicus, a, um. — який підвищує тонус 
матки, який сприяє тонусу матки. 

Ф
ФаЗа, и, ж. — phasis, is, f. — 1) період, стадія в розвитку явища, про-
цесу тощо; 2) положення, певний момент у зміні форми або стану 
чогось; 3) однорідна частина неоднорідної фізично-хімічної систе-
ми; 4) ступінь розвитку чого-небудь. 

Ф. еМБріОНальНОГО рОЗВиткУ — phasis evolutionis 
embryonalis — фаза, яка триває від моменту запліднення до 
9-го тижня вагітності. 
Ф. лЮтеЇНОВа — phasis lutealis — співпадає з розвитком і роз-
квітом жовтого тіла і продовжується до 28-го дня; під впливом 
гормонів жовтого тіла залози ендометрія все більше звивають-
ся, заповнюються секретом, в них відкладається глікоген; тов-
щина функціонального шару складає 8-10 мм; ендометрій по-
вністю підготовлений до прийняття заплідненої яйцеклітини. 
Ф. МеНСтрУальНа — phasis menstrualis — четверта фаза мен-
струального циклу, проявляється виділенням крові (менструа-
ція) разом з відторгнутим функціональним шаром ендометрія 
і вмістом маткових залоз. 
Ф. ПіСлЯМеНСтрУальНа — phasis postmensntrualis — під 
впливом естрогенів, які виробляються фолікулом, що зріє, від-
бувається епітелізація за рахунок ущільнення епітеліальних 
клітин базальних відділів залоз, і в фізіологічних умовах вона 
закінчується на 4-5 день від початку менструації. 
Ф. ПлацеНтарНОГО рОЗВиткУ — phasis evolutionis placentalis 
— період розвитку плода від 9-го до 40-го тижня вагітності.
Ф. ПрОліФератиВНа — phasis proliferatina — 1) другий пері-

од загоєння рани, якому властиве розростання і дозрівання 
клітинних елементів; 2) триває до 14-го дня (28-денному мен-
струальному циклі); спочатку залози ендометрія вузькі і рівні; 
вплив естрогенів забезпечує подальше збільшення залоз, вони 
злегка звиваються, їх просвіт збільшується, але секрета вони 
не містять. Максимально виражена проліферація ендометрія 
спостерігається до повного дозрівання фолікула і овуляції; 
товщина функціонального шару до кінця фази досягає 4-5 мм. 

ФактОр ГіПОталаМічНий — син. ГОрМОН ГіПОталаМічНий — 
factor hypothalamicum; hormonum hypothalamicum — нейрогормон 
гіпоталамуса, який стимулює виділення відповідного тропного 
гормону гіпофіза; виникає при ураженні гіпоталамічної ділянки і 
характризується вегетативними, обмінними і трофічними розла-
дами.
ФактОр-іНГіБітОр ПрОлактиНУ — див. ПрОлактОСтатиН
ФаНтОМ, а, ч. — phantoma, atis, n. — 1) примара, привид, ілюзія;  
2) модель тіла або його частини натурального розміру, що вико-
ристовується як наочний посібник у навчальному процесі. 

Ф. акУШерСький — син. ФаНтОМ ШУльтца — phantoma 
obstetricum; Schultze’ phantoma — фантом жіночого таза, при-
значений для унаочнення механізму пологів, техніки акушер-
ських маніпуляцій та операцій. 
Ф. ШУльтца — див. ФаНтОМ акУШерСький

ФекУНдаціЯ, ї, ж. — див. ЗаПлідНеННЯ
ФеМіНіЗаціЯ, ї, ж. — feminisatio, onis, f. — 1) нормальний розвиток 
первинних і вторинних статевих ознак у жінок; 2) поява у чоло-
віків вторинних статевих ознак у разі розладу функцій залоз вну-
трішньої секреції; поява жіночих рис у чоловіків. 

Ф. теСтикУлЯрНа — див. СиНдрОМ теСтикУлЯрНОЇ ФеМіНі-
ЗаціЇ 

ФертиліЗаціЯ, ї, ж. — див. ЗаПлідНеННЯ
ФертильНий — див. ПлідНий 
ФертильНіСть, ності, ж. — fertilitas, atis, f.; fecunditas, atis, f. — здат-
ність зрілого організму давати життєвих нащадків; плодючість; 2) 
здатність плодоносити. 
ФетальНий — див. ПлОдОВий 
ФетаціЯ, ї, ж. — fetatio, onis, f.; conceptio, onis, f.; graviditas, atis, f. — 
1) зачаття; вагітність, стан вагітності; 2) процес розвитку плода в 
матці. 
ФетОПатіЯ, ї, ж. — fetopathia, ae, f. — хвороба плода, що виникла 
з 4-го місяця внутрішньоутробного розвитку під дією екзогенних 
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чинників; розрізняють ранню (виникає до 28-го — 29-го тижня ва-
гітності) і пізню фетопатію; хворобливий стан плода.
ФетОПлацеНтНий, а, е — fetoplacentaris, e. — стосовно до плода 
і плаценти. 
ФетОтОкСичНий, а, е — fetotoxicus, a, um. — токсичний для плода.
ФіБрОадеНОМа, и, ж. — fibroadenoma, atis, n.; adenoma fibrosum; 
adenofibroma, atis, n. — доброякісна волокнисто-залозиста пухли-
на з проліфераційних залозистих і стромальних компонентів; аде-
нома, що містить волокнисту тканину. 
ФіБрОМа, и, ж. — fibroma, atis, n. — доброякісна пухлина з волок-
нистої сполучної тканини; містить зрілі елементи сполучної тка-
нини.

Ф. ЯЄчНика — fibroma ovarii — доброякісна пухлина зі спо-
лучної тканини яєчника; гормонально неактивна, малосимп-
томна, часто однобічна; може бути обмеженою, зі збереженням 
частини яєчника і дифузною, у разі якої немає капсули і тка-
нини яєчника; складається з клітинних елементів сполучної 
тканини та волокон.

ФіБрОМіОМа, и, ж. — fibromyoma, atis, n. — доброякісна пухли-
на, що походить із гладких м’язів і багата на волокнисту тканину; 
гладком’язові клітини містять фібрили в цитоплазмі, характерна 
наявність колагенових волокон. 
ФіБрОМіОМектОМіЯ, ї, ж. — fibromyomectomia, ae, f. — операція: 
видалення фіброміоми. 
ФіЗОГеМатОМетра, ї, ж. — physohaematometra, ae, f. — наявність 
газу і крові у порожнині матки. 
ФіЗОГідрОМетра, и, ж. — physohydrometra, ae, f. — наявність газу і 
рідини у порожнині матки. 
ФіЗОМетра, и, ж. — physometra, ae, f. — наявність газу чи повітря 
у порожнині матки. 
ФіЗОПіОСальПіНкС, у, ч. — physopyosalpinx, ngis, f. — наявність 
газу і гною в матковій трубі. 
ФіМБріЇ МаткОВОЇ трУБи — див. тОрОчки МаткОВОЇ трУБи
ФлеГМОНа, и, ж. — phlegmonе, es, f. — гостре невідмежоване гній-
не запалення пухкої сполучної тканини; може поширюватись у 
глибокі підлеглі тканини й м’язи, утворює численні дрібні скуп-
чення гною. 

Ф. НОВОНарОдЖеНиХ — phlegmonе neonatorum — флегмона 
шкіри й підшкірної клітковини зі швидким поширенням, роз-
витком некрозу, часто — сепсисом і утворенням гнійних ме-
тастазів у різних органах новонароджених; найчастіше спри-

чинена стафілококом, який проникає крізь ушкоджену шкіру, 
переважно локалізується в ділянці попереку, крижів, сідниць, 
між лопатками, на бічний і передній частинах грудної клітки. 

ФлекСіЯ, ї, ж. — flexio, onis, f. — 1) згинання, загинання; переги-
нання, перегин; 2) згинальна позиція кінцівки в суглобі; 3) в аку-
шерстві: нормальний згин до переду голівки плода в матці або в 
пологових шляхах. 
ФОлікУл, а, ч. — folliculus, i, m. — 1) утвір у вигляді вузлика, мішеч-
ка або пухирця; 2) кулясте скупчення клітин, яке може містити по-
рожнину; 3) лімфоїдний вузлик. 

Ф. атретичНий — folliculus atreticus — незрілий фолікул яєч-
ника, який зазнав зворотного розвитку. 
Ф. НаБОта — див. кіСта НаБОта
Ф. ЯЄчНика — folliculus ovaricus — структурна одиниця парен-
хіми яєчника: овоцит, оточений фолікулярним епітелієм; роз-
різняють фолікул яєчника різного ступеня зрілості: примор-
діальний, первинний, вторинний (пухирчастий), третинний 
(зрілий). 
Ф. ЯЄчНика ВтОриННий — син. ФОлікУл ЯЄчНика ПУХир-
чаСтий — folliculus ovaricus secundarius; folliculus ovaricus 
bullosus — фолікул яєчника з порожниною (фолікулярною 
печерою), заповненою рідиною, яку продукують фолікулярні 
клітини; безпосередньо оточений гранульозою, що розташо-
вана радіально у вигляді променистого вінця, який зрушений 
до периферії фолікула, утворюючи таким чином яйценосний 
горбик. 
Ф. ЯЄчНика Зрілий — син. МіХУрець ГрааФіВ, ФОлікУл 
ЯЄчНика третиННий — folliculus ovaricus maturus; folliculus 
ovaricus tertiarius; vesicula Graafi — фолікул зі зрілою яйцеклі-
тиною, готовий до овуляції; складається з в’язкої прозорої фо-
лікулярної рідини й ексцентрично розміщеного ооцита. 
Ф. ЯЄчНика ПерВиННий — folliculus ovaricus primarius — фо-
лікул кіркової речовини яєчника; містить первинний ооцит у 
своєрідній стадії спокою, блокади мейозу й оточений кількома 
шарами кубічних фолікулярних клітин; у процесі дозрівання 
фолікулів, які оточують ооцит, клітини збільшуються в роз-
мірах, у них з’являються мітози; шар фолікулярного епітелію 
потовщується до 8-10 рядів клітин і перетворюється в малий 
фолікул, який зріє. 
Ф. ЯЄчНика ПриМОрдіальНий — folliculus ovarii primordialis 
— складається з ооцита, оточений одним шаром сплощених 
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клітин фолікулярного епітелію; розміщений у вигляді скуп-
чень під білковою оболонкою по периферії кіркової речовини 
яєчника, має кулясту форму. 
Ф. ЯЄчНика ПУХирчаСтий — див. ФОлікУл ЯЄчНика ВтО-
риННий
Ф. ЯЄчНика третиННий — див. ФОлікУл ЯЄчНика Зрілий

ФОлікУліН, у, ч. — folliculinum, i, n.; oestronum, i, n. — 3-оксиестра-
трієн-1, 3, 5 (10)-он-17; жіночий статевий гормон, який утворюєть-
ся у фолікулах яєчника; міститься у вигляді етерів в яєчниках, над-
ниркових залозах, плаценті й сечі; впливає на скорочення м’язів 
матки, ріст маткових труб, проходження яйцеклітини по матковій 
трубі, розростання вивідних проток грудних залоз; застосовується 
у разі недостатності функції яєчників. 
ФОлікУліНеМіЯ, ї, ж. — folliculinaemia, ae, f. — наявність фолікулі-
ну в крові. 
ФОлікУлОМа, и, ж. — див. ПУХлиНа ГраНУльОЗОклітиННа
ФОлікУлОцит ЯЄчНикОВий — див. еПітеліОцит ФОлікУлЯр-
Ний
ФОліСтатиН, у, ч. — follistatinum, i, n. — пептид, який пригнічує се-
крецію фолітропіну.
ФОлітрОПіН, у, ч. — син. ГОрМОН ФОлікУлОСтиМУлЮВальНий 
(ФСГ) — follitropinum, i, n.; hormonum falliculostimulans — глікопро-
теїновий, гонадотропний гормон передньої частки гіпофіза; регу-
лює ріст і дозрівання фолікулів яєчника, стимулює сперматогенез 
у сім’яних міхурцях, підвищує секрецію естрадіолу; виробляється 
спеціалізованими клітинами — базофільними аденоцитами, зо-
крема гонадотропоцитами, серед яких є фолітропоцити.
ФОтОкОльПОСкОП, а, ч. — photocolposcopium, i, n. — ендоскопіч-
ний прилад для огляду й фотографування стінок піхви і шийки 
матки. 
ФриГідНий, а, е. — frigidus, a, um — холодний до протилежної ста-
ті; який не відчуває оргазму (зазвичай стосується жінок); що не 
проявляє сексуальних почуттів. 
ФриГідНіСть, ності, ж. — див. ХОлОдНіСть СтатеВа

х
ХВОрОБа, и, ж. — син. НедУГа, ХВОріСть — morbus, i, m.; aegritudo, 
inis, f. — порушення нормальної життєдіяльності організму з ушко-

дженням його структури та функції під впливом несприятливих 
зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Х. ГеМОлітичНа НОВОНарОдЖеНиХ — син. еритрОБлаС-
тОЗ НОВОНарОдЖеНиХ, аНеМіЯ ГеМОлітичНа НОВОНарО-
дЖеНиХ — erythroblastosis neonatorum; morbus haemolyticus 
neonatorum — форма патології, яка етіологічно пов’язана з 
імуноконфліктною реакцією між організмами матері і плода; 
розвивається в результаті проникнення материнських антитіл 
через плаценту до плода. резус-антитіла вступають у реакцію з 
резус-позитивними еритроцитами плода, що призводить до їх 
гемолізу; характеризується жовтяницею, анемією, ураженням 
цНС, випотіванням рідини в тканини й порожнини. 
Х. ГеМОраГійНа НОВОНарОдЖеНиХ — morbus haemorrhagicus 
neonatorum; melaena neonatorum — кровотечі та крововиливи 
різної локалізації, зумовлені тимчасовою недостатністю дея-
ких факторів (II, VII, IX i X) зсідання крові, залежних від вітаміну 
к; проявляється в перші дні життя дитини. 
Х. ГіаліНОВО-МеМБраННа НОВОНарОдЖеНиХ — morbus 
hyalino-membraneus neonatorum — хвороба, зумовлена неста-
чею сурфактанту; характеризується відкладанням гіалінопо-
дібної речовини на внутрішній поверхні комірок та їхніх ходів; 
проявляється задишкою, ціанозом, ретракцією яремної виріз-
ки або ребрових країв; респіраторний дистрес-синдром у ново-
народжених, переважно недоношених. 
Х. ГіПертОНічНа — син. ГіПертеНЗіЯ еСеНціальНа — 
hypertonia, ae, f.; morbus hypertonicus; hypertensio essentialis 
— хвороба, що характеризується стійким підвищенням арте-
ріального тиску; часто поєднується з місцевими, найчастіше 
церебральними розладами судинного тонусу, має стадійний 
перебіг.
Х. даУНа — син. еМБріОдіЯ — morbus Downi; embryodia, ae, f.; 
Langdoni-Downi morbus — хромосомна хвороба, нерозходжен-
ня по 21-й парі хромосом (або в яйцеклітині під час мейозу, або 
на ранніх стадіях дроблення зиготи). каріотип вміщує 47 хро-
мосом, де зайвою є хромосома 21 (трисомний варіант), зустрі-
чається у 95% усіх випадків цього синдрому; характеризується 
зовнішнім виглядом (монголоїдний розріз очей, широке пере-
нісся, коротка шия, макроглосія, укорочений і викривлений мі-
зинець тощо), м’язовою гіпотонією, вегетативно-ендокринни-
ми порушеннями, затримкою розумового і фізичного розвитку. 
Х. іцеНка-кУШіНГа — morbus Icenco’-Cushingi — хвороба, 
спричинена надмірною продукцією глікокортикоїдів і розви-
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тком вторинного гіперкортицизму; призводить до гіпокаліє-
мічного алкалозу, гіпернатріємії і гіперхлоремії, гіперглікемії 
і підсилення гліконеогенезу; характеризується нерівномірним 
ожирінням, артеріальною гіпертензією, остеопорозом, пору-
шенням вуглеводного обміну, стероїдним діабетом, розладом 
менструальної функції, змінами нервової системи.
Х. літтла — morbus Little’ — форма дитячого церебрального 
паралічу з переважанням нижнього спастичного парапарезу 
внаслідок недорозвинення кірково-спинномозкових шляхів; 
може спричинятися інтра-, постанатальною травмою, гіпок-
сією і захворюванням плода; характеризується порушенням 
фізичного і часто розумового розвитку, можуть бутим напади 
судом, конрактури кінцівок тощо. 
Х. ПедЖета — див. рак СОСка ГрУдНОЇ ЗалОЗи ПедЖета
Х. цУкрОВа — див. діаБет цУкрОВий

ХлОаЗМа, и, ж. — chloasma, atis, n. — обмежена гіперпігментація 
(жовтувато-брунаті плями) шкіри лиця; часто пов’язана з ендо-
кринними розладами, спостерігається у вагітних, жінок у період 
клімаксу або в разі порушення функції яєчників. 

Х. ВаГітНиХ — chloasma gravidarum — хлоазма, що з’являється 
під час вагітності і зникає після пологів.

ХОлОдНіСть, ності, ж. — frigiditas, atis, f. — 1) наявність низької 
температури, відчуття холоду; 2) холодне, байдуже ставлення до  
кого-небудь, чого-небудь; 3) бездушність; відсутність почуття ко-
хання до кого-небудь, закоханості в когось; нездатність до стате-
вого збудження.

Х. СтатеВа — син. аНаФрОдиЗіЯ, ФриГідНіСть — frigiditas 
sexualis; anaphrodisia, ae, f.; frigiditas, atis, f. — сексуальний роз-
лад у жінок: зниження або відсутність статевого потягу, що су-
проводжується відразою до статевого акту.

ХОреЯ, ї, ж. — chorea, ae, f. — хвороба нервової системи: мимовільні 
скорочення м’язів, некоординовані рухи кінцівок, гримаси, що по-
силюються в разі подразнення і зникають під час сну. 

Х. ВаГітНиХ — chorea gravidarum — хореєподібні скорочення 
м’язів під час вагітності, ймовірно, ревматичного походження; 
спостерігаються в перші місяці вагітності, зумовлені органіч-
ним ураженням цНС, переважно екстрапірамідної системи. 

ХОріОадеНОМа, и, ж. — chorioadenoma, atis, n.; deciduoma malignum; 
mola destruens (invasiva malignans) — аденома хоріона, що руйнує 
плаценту. 
ХОріОаМНіОНіт, у, ч. — chorioamnionitis, idis, f. — поєднане запа-
лення хоріона й амніона. 

ХОріОаНГіОМа, и, ж. — chorioangioma, atis, n. — ангіоматозна пух-
лина хоріона. 
ХОріОаНГіОФіБрОМа, и, ж. — chorioangiofibroma, atis, n. — ангіофі-
брома хоріона. 
ХОріОБлаСтОЗ, у, ч. — chorioblastosis, is, f. — ненормальна проліфе-
рація клітин хоріона; надмірний ріст хоріона.
ХОріОГеНеЗ, у, ч. — choriogenesis, is, f. — розвиток хоріона. 
ХОріОкарциНОМа, и, ж. — син. ПлацеНтОМа, децидУОМа ЗлО-
ЯкіСНа — choriocarcinoma, atis, n.; placentoma, atis, n.; deciduoma 
malignum — пухлина, злоякісна гестаційна трофобластична хворо-
ба; розвивається з епітелію, трофобласта, який не має хоріальних 
ворсинок і звичайно локалізується в матці. 
ХОріОН, а, ч. — chorion, i, n. — ворсинчаста оболонка, має плодове 
походження, виникає на стадії морули і бластоцисти на основі тро-
фобласта і мезобласта; виділяють чотири шари: клітинний, рети-
кулярний, псевдобазальна мембрана, трофобласт; хоріон утворює 
плаценту, виконує трофічну, видільну, дихальну й захисну функції. 

Х. ВОрСиНчаСтий — chorion villosum — частина хоріона, вкри-
та ворсинками; входить до складу плаценти. 
Х. Гладкий — син. ХОріОН лиСий — chorion leave — частина 
хоріона без ворсинок; не входить до складу плаценти. 
Х. лиСий — див. ХОріОН Гладкий 

ХОріОПлацеНтНий, а, е — chorioplacentalis, e — стосовно до хорі-
она й плаценти. 
ХрОМатиН, у, ч. — chromatinum, i, n. — неуклеопротеїд, речовина 
клітинного ядра, що складається з дНк, невеликої кількості рНк, 
білків, містить основні білки гістони й кислі негістонові білки; 
складений з повторних структурних елементів — нуклеосом, які 
разом з молекулами дНк згортаються у надспіраль; перед поділом 
клітин хроматин є у найбільш конденсованому вигляді й утворює 
хромосоми; дисперсійний стан хромосом в інтерфазі клітинного 
ядра.

Х. СтатеВий — син. тільце Барра — chromatinum 
sexuale; corpuscula Barri — маса хроматину, сконденсована 
Х-хромосомою на периферії інтерфазного ядра соматичної клі-
тини жіночого організму.

ХрОМОСОМа, и, ж. — chromosoma, atis, n. — фізична структура, яка 
містить гени; органоїд клітинного ядра, що складається з комплек-
су дНк з різними білками, є носієм генів і визначає спадкові влас-
тивості клітин й організмів, зберігає і передає генетичну інфор-
мацію; здатна до самовідновлення; добре фарбується основними 
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барвниками, помітна в ядрі під час мітозу; хромосома складається 
з двох поздовжніх функціональних одиниць — хроматид; евкаріо-
тичні клітини мають певне число хромосом у клітині.

ц
целіадельФ, а, ч. — coeliadelphus, i, m. — аномалія розвитку; ви-
родливість, у разі якої близнята з’єднані животами. 
целіОГіСтеректОМіЯ, ї, ж. — coeliohysterectomia, ae, f. — операція: 
видалення матки через розтин черевної порожнини.
целіОелітрОтОМіЯ, ї, ж. — див. целіОкОльПОтОМіЯ
целіОкОльПОтОМіЯ, ї, ж. — син. целіОелітрОтОМіЯ — 
coeliocolpotomia, ae, f.; coelioelytrotomia, ae, f. — операція: розтин 
черевної порожнини через розтин піхви. 
целіОМіОМектОМіЯ, ї, ж. — coeliomyomectomia, ae, f. — операція: 
видалення міоми матки через розтин черевної стінки 
целіОСальПіНГектОМіЯ, ї, ж. — coeliosalpingectomia, ae, f. — опе-
рація: видалення маткової труби. 
целіОСальПіНГОтОМіЯ, ї, ж. — coeliosalpingotomia, ae, f. — опера-
ція: розтин маткової труби через розтин черевної стінки
церВікектОМіЯ, ї, ж. — cervicectomia, ae, f.; amputatio cervicis uteri; 
trachelectomia, ae, f. — операція: видалення шийки матки. 
церВікОВаГіНальНий, a, e — див. ШийкОВО-ПіХВОВий
церВікОВаГіНіт, у, ч. — cervicovaginitis, idis, f. — запалення шийки 
матки і піхви. 
церВіцит, у, ч. — син. траХеліт — cervicitis, idis, f.; trachelitis, idis, 
f. — запалення слизової оболонки канала шийки матки.
цеФалГеМатОМа, и, ж. — cephalhaematoma, atis, n. — крововилив 
у м’які частини голови новонародженого; «кров’яна пухлина» го-
лови; підокісний крововилив, обмежений поверхнею однієї кістки 
черепа; часто є наслідком пологової травми новонародженого.
цеФалОПаГ, а, ч. — cephalopagus, i, m. — вада розвитку; близнята, 
зрощені в ділянці голови. 
цеФалОтОракОПаГ, а, ч. — cephalothoracopagus, i, m. — близнята, 
зрощені головами і грудьми. 
цеФалОтриПСіЯ, ї, ж. — cephalotripsia, ae, f. — роздавлювання 
(роздроблення) голівки плода. 
цикл, у, ч. — cyclus, i, m. — 1) сукупність взаємопов’язаних явищ 
і процесів, які створюють закінчене коло дій протягом певного 

часу; 2) послідовний ряд чого-небудь; 3) група наук, дисциплін, 
об’єднаних за яким-небудь загальним принципом. 

ц. аНОВУлЯтОрНий — cyclus anovulatorius — циклічні зміни в 
матці та яєчниках, включаючи й менструації, що відбуваються 
без овуляції; статевий цикл без вивільнення яйцеклітини. 
ц. МеНСтрУальНий — cyclus menstrualis — складний біологіч-
ний процес, який супроводжується закономірними циклічни-
ми змінами в багатьох органах і системах, особливо в органах 
статевої сфери; готує організм жінки до вагітності; завершу-
ється частковим відшаруванням ендометрія і кров’янистими 
виділеннями з піхви; регуляція здійснюється по принципу зво-
ротного зв’язку, яка забезпечується правильною синхронною 
взаємодією всіх рівнів репродуктивної системи. 
ц. ОВаріальНий — див. цикл ЯЄчНикОВий
ц. ОВаріальНО-МеНСтрУальНий — cyclus ovariomenstrualis 
— комплекс циклічних процесів, які відбуваються в організмі 
жінки; які стосуються яєчників і матки; зовнішньо проявля-
ються у вигляді періодичних менструацій.
ц. реПрОдУктиВНий — cyclus reproductivus — 1) цикл фізіо-
логічних змін, які виникають у жіночих статевих органах від 
моменту запліднення під час гестації і до пологів; 2) цикл, який 
включає зачаття, вагітність і пологи. 
ц. СекретОрНий — cyclus secretorius — складний процес се-
креції, що включає чотири послідовні фази: 1) поглинання ви-
хідних продуктів гранулоцитами з крові й лімфи з боку базаль-
ної поверхні; 2) синтез і накопичення секрету в ендоплазма-
тичній сітці, у складі пластинчатого комплексу; 3) виділення 
секрету з гландулоцитів (екструзія) різними шляхами залежно 
від типу секреції (меро-, апо- чи голокринна); 4) відновлення 
вихідного стану залозистої клітини; характеризується цикліч-
ним перебігом. 
ц. СтатеВий — cyclus sexualis — періодичний процес фізіоло-
гічних змін, які відбуваються у жіночій статевій системі (крім 
стану вагітності). 
ц. ЯЄчНикОВий — син. цикл ОВаріальНий — cyclus ovarialis 
— циклічні зміни в яєчнику; включають розвиток і розрив фо-
лікула, дозрівання і вихід з нього яйцеклітини, утворення та 
зворотний розвиток жовтого тіла; складається з двох фаз: фо-
лікулінової і лютеїнової. Перша фаза починається після закін-
чення менструації і закінчується овуляцією, друга — почина-
ється після овуляції і закінчується з появою менструації. 

целіадельФ цикл
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циклОМаСтОПатіЯ, ї, ж. — cyclomastopathia, ae, f. — ураження 
грудних залоз: надмірне розростання сполучної тканини чи про-
ліферація епітелію як відповідь на стимули росту або як прояв па-
тологічної інволюції. 
циклОПіЯ, ї, ж. — син. циклОцеФаліЯ — cyclopia, ae, f.; 
monophthalmia, ae, f. — вада розвитку: обидва очні яблука злива-
ються або частково зміщуються з утворенням однієї очної ямки; 
наявність одного ока, розміщеного по середній лінії лиця. 
циклОцеФаліЯ — див. циклОПіЯ.
циліНдрОМа ЯЄчНика, и, ж. — див. ПУХлиНа ГраНУльОЗОклі-
тиННа.
циСтадеНОкарциНОМа, и, ж. — cystadenocarcinoma, atis, n. — 
аденокарцинома з утворенням кіст; найчастіше розвивається в 
яєчнику. 
циСтадеНОМа — син. циСтОадеНОМа — cyst(o)adenoma, atis, n. 
— аденома з утворенням кіст, які вистелені епітелієм і заповнені 
серозним або слизовим секретом.
циСтадеНОФіБрОМа, и, ж. — син. циСтОФіБрОМа — 
cystadenofibroma, atis, n; cystofibroma, atis, n. — аденофіброма з 
утворенням кіст; виявляється зазвичай в яєчниках.
циСтектОМіЯ, ї, ж. — cystectomia, ae, f. — операція: 1) видалення 
кісти; 2) видалення сечового міхура.
циСтОдеНОМа — див. циСтадеНОМа.
циСтОкОльПОПлаСтика, и, ж. — cystocoloplastica, ae, f. — опера-
ція: пластика сечового міхура і піхви. 
циСтОМа, и, ж. — див. кіСтОМа.
циСтОрекСиС, у, ч. — див. рОЗриВ СечОВОГО МіХУра.
циСтОФіБрОМа, и, ж. — див. циСтадеНОФіБрОМа.
циСтОцелЄ, невідм., с. — син. ВеЗикОцелЄ — cystocele, es, f.; 
vesicocele, es, f. — грижа сечового міхура; випинання і зміщення до-
низу стінки сечового міхура в ділянці його шийки і сечоміхурового 
трикутника у піхву; супроводжується нетриманням сечі, дизурією, 
дискомфортом. 
цУкрицЯ, ї, ж. — див. діаБет цУкрОВий
цУкріВНицЯ, ї, ж. — див. діаБет цУкрОВий

Ч
чаСтка, и, ж. — lobus, i, m. — 1) складова одиниця, елемент цілого; 
окрема одиниця, шматок, що відділяється від чогось цілого; 2) в 

анатомії: частина органа або утвору, відмежована борознами, щі-
линами, прошарками сполучної тканини та іншими перегородка-
ми. 

ч. ГіПОФіЗа ЗадНЯ — син. НейрОГіПОФіЗ — lobus posterior 
hypophysis; neurohypophysis, is, f. — частка придатка мозку, що 
розвивається з вентральної стінки переднього мозку; депонує 
окситоцин і вазопресин.
ч. ГіПОФіЗа ПередНЯ — син. адеНОГіПОФіЗ — lobus anterior 
hypophysis; adenohypophysis, is, f. — частка придатка мозку, що 
функціонує як залоза внутрішньої секреції; секретує гормони 
росту й адренокортикотропний, тиротропін, пролактин, фолі-
тропін, лютропін, β-ендорфін, меланотропін.
ч. ЗалОЗи ГрУдНОЇ — lobus glandulae mammariae — частина 
грудної залози у межах розгалуження окремої молочної прото-
ки; грудна залоза складається з 15-20 часток.
ч. ПлацеНти — lobus placentae — окреслена ділянка на мат-
ковій поверхні плаценти, розмежована сполучнотканинними 
перегородками. 

череВОрОЗтиН, у, ч. — abdominotomia, ae, f. — операція: розтин че-
ревної порожнини
череЗОчереВиННий, а, е. — син. траНСПеритОНеальНий — per 
peritoneum; transperitonealis, e. — який проходить, здійснюється 
через очеревину.
череЗчереВНий, а, е. — син. траНСаБдОМіНальНий — per 
abdominem; transabdominalis, e. — який проходить або здійснюєть-
ся через стінку живота.
череЗШийкОВий, а, е. — per cervicem; transcervicalis, e. — який 
здійснюється через канал шийки матки.
череЗЯЄчНикОВий, а, е. — per ovarium; transovaricus, a, um. — 
який пролягає через яєчник.
чиСтилО, а, с. — див. ПлацеНта.

ш
Шар, у, ч. — stratum, i, n.; tela, ae, f. — 1) пласт однорідної речовини, 
матеріалу, який розміщується на чомусь; 2) в анатомії: однорідний 
за будовою пласт певної диференційованої тканини. 

Ш. ВтОриННОГО ФОлікУла ЯЄчНика ЗерНиСтий — stratum 
folliculi ovarici secundarii granulosum — шар фолікулярних клі-

циклОМаСтОПатіЯ Шар
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тин, які оточують ооцит у складі пухирчастого і зрілого фолі-
кулів яєчника. 
Ш. еНдОМетріЯ ГУБчаСтий — stratum endometrii spongiosum 
— субепітеліальний шар ендометрія, який складається пере-
важно з розширених залозистих структур; частина функціо-
нального шару, що залягає під щільним шаром і містить покру-
чені частини маткових залоз. 
Ш. еНдОМетріЯ ОСНОВНий — stratum endometrii basale — 
тонкий найглибший шар ендометрія, що містить сліпі кінці 
трубчастих залоз матки (дно маткових залоз); залишається 
після зруйнування функціонального шару ендометрія під час 
менструального циклу; за рахунок шару ендометрія основного, 
ендометрій відновлюється після менструації. 
Ш. еНдОМетріЯ ФУНкціОНальНий — stratum endometrii 
functionale — внутрішній шар слизової оболонки матки, який 
відшаровується під час менструації або пологів; паралельно 
знову починається утворення функціонального шару із клітин 
базального шару. 
Ш. ПлацеНти ВіНклера — stratum placentae Winkleri — шар 
базальної відпадної оболонки, в якому не відкладається фі-
брин під час проникнення трофобласта в материнські тканини 
плаценти. 

ШереШеВСькОГО-терНера СиНдрОМ — див. СиНдрОМ терНера
Шийка, и, ж. — cervix, icis, f.; collum, i, n. — 1) вузька частина яко-
гось предмета; 2) в анатомії: видовжена вузька частина якогось 
органа чи утвору. 

Ш. Матки — cervix uteri — є нижньою частиною матки; має 
надпіхвову (верхню) і піхвову (нижню) частини; піхвова части-
на вкрита багатошаровим плоским епітелієм; слизова оболон-
ка каналу шийки матки вистлана одношаровим циліндричним 
війчастим епітелієм; шийка матки може бути місцем патоло-
гічних змін — інтраепітеліальної неоплазії, інвазивного раку.

ШийкОВО-ПіХВОВий, а, у — син. церВікОВаГіНальНий — 
cervicovaginalis, e. — стосовно до шийки матки і піхви. 
Шкала, и, ж. — scala, ae, f. — 1) лінійне або колове розміщення по-
ділок, які відповідають певним значенням вимірюваної величини, 
на чому-небудь; 2) система чисел, змінних величин, прийнятих для 
вимірювання, оцінювання або визначення чогось; ряд цифр або ве-
личин, розміщених у низхідному або висхідному порядку. 

Ш. аПГар — scala Apgar — шкала для оцінювання (у балах) 
кольору шкіри, частоти скорочень серця, глибини дихання, 

стану рефлексів і тонусу м’язів у новонародженого за ме-
тодом апгар; показники визначають на 1-й та 5-й хвилині 
після народження.

ШлЯХи ПОлОГОВі — див. каНал ПОлОГОВий
ШНітцлера МетаСтаЗ — див. МетаСтаЗ ШНітцлера
ШОк, у, ч. — impetus, us, m.; concursus, us, m.; stupor, oris, m.; offensio, 
onis, f.; schock, n — фазовий патологічний процес, який є сукупніс-
тю реакцій організму на надзвичайну дію екзо- й ендогенних чин-
ників; клінічний синдром, який характеризується розладами жит-
тєво важливих функцій організму і супроводжується зниженням 
артеріального тиску, порушенням мікроциркуляції, тахікардією, 
диспное, гіпорефлексією, гіпотермією, олігурією тощо; зумовле-
ний дією дуже сильного хворобливого подразника (травма, опік, 
кровотеча, інфекція тощо); може бути наслідком зменшення об’єму 
крові у судинному руслі, недостатньої функції серця, зниження ва-
зомоторного тонусу, дії токсинів та ін. 

Ш. алерГійНий — див. ШОк аНаФілактичНий 
Ш. аНаФілактичНий — син. ШОк алерГійНий — impetus 
anaphylacticus; impetus allergicus — шок, який є найважчим 
проявом анафілаксії; характеризується збудженням (надалі 
пригніченням) цНС, бронхоспазмом, різким зниженням артері-
ального тиску тощо. 
Ш. аФектиВНий — див. ШОк ПСиХічНий
Ш. БОльОВий — impetus dolorosus — шок, зумовлений силь-
ним больовим подразником, зокрема у разі травми.
Ш. ГеМОраГійНий — impetus haemorrhagicus — стан тяжких 
гемодинамічних і метаболічних порушень, які виникають вна-
слідок крововтрати та характеризуються нездатністю системи 
кровообігу забезпечити адекватну перфузію життєво важли-
вих органів через невідповідність об’єму циркулюючої крові 
об’єму судинного русла; небезпека розвитку геморагійного 
шоку виникає при крововтраті 15-20% Оцк або 750-1000 мл. 
кровотеча, яка перевищує 1500 мл (25-30% від Оцк або 1,5% 
від маси тіла), вважається масивною.
Ш. ГеМОтраНСФУЗійНий — син. ШОк ПОСттраНСФУЗійНий 
— impetus haemotransfusionis; impetus posttransfusionis — шок, 
який виникає під час або після переливання несумісної крові.
Ш. ГіПОВОлеМічНий — impetus hypovolaemicus — шок у разі 
абсолютного або відносного зменшення Оцк, зумовлений ве-
ликою крововтратою, значним зневодненням; недостатнє на-
повнення шлуночків серця і зниження ударного об’єму призво-

ШереШеВСькОГО-терНера СиНдрОМ ШОк
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дить до зменшення серцевого викиду; проявляється артері-
альною гіпотензією, тахікардією, гіпервентиляцією, олігурією, 
розладами цНС.
Ш. еМОційНий — див. ШОк ПСиХічНий 
Ш. ОПераційНий — impetus operativus — травматичний шок, 
який розвивається під час операції, зокрема у разі значної 
втрати крові або недостатнього знеболювання. 
Ш. ОПікОВий — impetus combustus — травматичний шок у разі 
дуже великих опіків; є наслідком значної втрати плазми через 
опікову поверхню. 
Ш. ПОСттраНСФУЗійНий — див. ШОк ГеМОтраНСФУЗійНий
Ш. ПСиХічНий — син. ШОк еМОційНий, ШОк аФектиВНий 
— impetus psychicus; perturbatio psychica; commotio psychica; 
impetus emotionalis; impetus affectivus — реактивний психоз, 
який виникає в екстремальних обставинах; характеризується 
ступором або безладним моторним збудженням. 
Ш. СеПтичНий — impetus septicus — клінічний синдром, що 
виникає за умови системної запальної відповіді на інфекцію та 
проявляється порушенням здатності організму підтримувати 
гемодинаміку і гомеостаз у результаті неадекватної оксигена-
ції тканин і циркуляторних розладів. 
Ш. траВМатичНий — impetus traumaticus — шок, спричине-
ний травмою.

Шредера ОПераціЯ — див. ОПераціЯ Шредера
ШтейНа-леВеНталЯ СиНдрОМ — див. СиНдрОМ ШтейНа-ле-
ВеНталЯ
ШтУрМдОрФа ОПераціЯ — див. ОПераціЯ ШтУрМдОрФа
ШУльтце ВаріаНт ВідділеННЯ ПлацеНти — див. ВаріаНт Від-
ділеННЯ ПлацеНти ШУльтце

Щ
ЩиПці, ів, мн. — forceps, ipis, m./f. — 1) інструмент для стискуван-
ня, захоплення, відкушування, утримування яких-небудь предме-
тів або тканин, складається з двох з’єднаних на шарнірі стержнів 
чи двох важелів, з’єднаних коліщатком або стержнем; 2) в анатомії: 
структура, що своєю формою нагадує щипці. 

Щ. акУШерСькі — forceps obstetricalis — інструмент, призна-
чений для витягання плода за голівку з материнських полого-
вих шляхів.

ЩілиНа, и, ж. — fissura, ae, f.; chisma, ae, f.; crena, ae, f.; rima, ae, f.; 
hiatus, us, m. — 1) вузький довгастий отвір; шпара; 2) в анатомії: 
вузька порожнина в організмі.

Щ. СОрОМітНа — син. ЩілиНа СтатеВа — rima pudendi; fissura 
sexualis — щілина між великими соромітними губами, що веде 
до присінка піхви. 
Щ. СтатеВа — див. ЩілиНа СОрОМітНа

Ю
ЮВеНільНий, а, е — juvenilis, e; juvenalis, e — юнацький, стосовно 
до дитячого віку; який не досягнув статевої зрілості. 
ЮНіСть, ності, ж. — див. Вік ЮНацький 

я
ЯЄчНик, а, ч — син. ЯйНик — ovarium, i, n. — парна жіноча стате-
ва залоза, що містить фолікули з яйцеклітинами; продукує жіно-
чі статеві гормони — естрогени й прогестерон після досягнення 
статевої зрілості; у яєчнику розрізняють зародковий кубічний епі-
телій, сполучнотканинну (білкову) оболонку, кіркову та мозкову 
речовину; паренхіма яєчника містить оваріальні фолікули різного 
ступеня зрілості.
ЯЄчНикОВий, а, е. — син. ОВаріальНий — ovaricus, a, um. — сто-
совно до яєчника.
ЯйНик, а, ч. — див. ЯЄчНик
Яйце, я, с. — див. ЯйцеклітиНа
ЯйцеклітиНа, и, ж. — син. Яйце — ovum, i, n. — найбільша кліти-
на організму (діаметр становить 0,2-0,3 мм); жіноча статева кліти-
на з гаплоїдним набором хромосом; утворюється в яєчнику; оточе-
на оболонками (оволема, прозора зона, промениста зона), містить 
цитоплазму, велике ядро з ядерцем; після запліднення перетворю-
ється на зиготу; яйце вкрите прозорою зоною; глікопротеїн захи-
щає яйце і допомагає вловлювати і зв’язувати сперму. 

Я. ЗаВМерла — ovum mortificationis; ovum stationis — зигота, 
яка припинила свій розвиток і має відхилення від норми або 
дегенерацію. 

Шредера ОПераціЯ ЯйцеклітиНа
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Я. ЗаПлідНеНа — див. ЗиГОта
Я. ПриМОрдіальНа — ovum primordiale — 1) рудиментна яй-
цеклітина в яєчнику; 2) ооцит на дуже ранній стадії розвитку.

ЯйцеПрОВід, воду, ч. — син. трУБа МаткОВа
ЯМка, и, ж. — fossa, ae, f. — 1) невелика заглибина у чому-небудь; 
2) в анатомії: невелика заглибина на поверхні структури чи органа.

Я. клаВдіУСа — див. ЯМка ЯЄчНика
Я. ПриСіНка ПіХВи — fossa vestibuli vaginae — заглибина між 
вуздечкою соромітних губ й отвором піхви. 
Я. ЯЄчНика — син. ЯМка клаВдіУСа — fossa ovarica — об-
межене очеревиною втиснення на бічній стінці малого таза, в 
якому міститься яєчник; невелика заглибина на задній поверх-
ні широкої маткової зв’язки. 

терміни 
заГальноклініЧні 

та 
з суміжних 
дисциплін

ЯйцеПрОВід



а
аБдОМіНальНий, а, е — див. череВНий
аБераціЯ, ї, ж. — aberratio, onis, f. — 1) у морфології: індивідуальне 
відхилення від форми в будові або функції чого-небудь; 2) у гене-
тиці: розрив і перерозподіл хромосом, втрата або часткове подво-
єння генетичного матеріалу зі зміною їхньої лінійної будови.
аБлаСтика, и, ж. — ablastica, ae, f. — метод профілактики утворен-
ня імплантаційних метастазів: видалення пухлини з обов’язковим 
виконанням комплексу заходів щодо запобігання розсіювання 
окремих елементів пухлини в рані.
аБлЯціЯ, ї, ж. — ablatio, onis f. — операція: видалення органа або 
будь-якої частини тіла.
аБСОрБціЯ, ї, ж. — absorptio, onis, f. — вбирання газу або розчине-
ної речовини рідиною чи твердим тілом. 
аВідитет, у, ч. — див. аВідНіСть
аВідНіСть, ності, ж. — син. аВідитет — aviditas, atis, f. — в імуно-
логії: ступінь міцності зв’язку між компонентами реакції антиген-
антитіло. 
аВірУлеНтНий, а, е — avirulens, entis — позбавлений отруйності, 
хвороботвірності; нехвороботвірний (мікроб). 
аВітаМіНОЗ, у, ч. — avitaminosis, is, f. — вітамінна недостатність; 
хвороба, зумовлена нестачею одного чи кількох вітамінів в орга-
нізмі. 
аВтОГеМОтераПіЯ, ї ж. — autohaemotherapia, ae f. — лікування 
хворого його власною кров’ю, уведеною внутрішньом`язово, вну-
трішньовенно або підшкірно; автогемотерапія підвищує неспеци-
фічний імунітет, стимулює кровотвірну й гемостатичну системи. 
аВтОГеМОтраНСФУЗіЯ, ї, ж. — див. аВтОтраСНФУЗіЯ
аВтОтраНСФУЗіЯ, ї, ж. — син. аВтОГеМОтраНСФУЗіЯ — 
autotransfusio, onis, f. — переливання хворому його власної крові 
(напр., під час лапаратомії з приводу значної внутрішньої крово-
течі). 
адГеЗіЯ, ї, ж. — adhaesio, onis, f. — 1) склеювання, прилипання;  
2) злипання тромбоцитів у процесі тромбоцитно-судинного гемос-
тазу, прилипання їх до відкладень холестерину та інших виступів 
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внутрішньої оболонки судин; 3) зрощення серозних оболонок піс-
ля запалення.
адеНОГіПОФіЗ, а, ч. — див. чаСтка ПередНЯ ГіПОФіЗа
адеНОкарциНОМа, и, ж. — син. рак ЗалОЗиСтий — 
adenocarсinoma, atis, n.; cancer glandularis — злоякісна пухлина із 
залозистого епітелію; залозистий рак; може формувати тубулярні, 
трабекульні, ацинарні, папілярні або солідні структури. 
адСОрБціЯ, ї, ж. — adsorptio, onis, f. — вбирання речовин із газів і 
рідин поверхнею адсорбенту.
аЗОтеМіЯ, ї, ж. — azotaemia, ae, f. — надмірна к-ть залишкового 
азоту в крові (28,6 ммоль/л.); надлишок сечовини та інших азотис-
тих сполук у крові; розрізняють позаниркову, ниркову й змішану 
азотермію. 
акрОціаНОЗ, у, ч. — acrocyanosis, is, f. — посиніння віддалених час-
тин тіла в разі венозного застою; симптом гемодинамічної недо-
статності правого серця. 
алеВкіЯ, ї, ж. — aleukia, ae, f. — різке зменшення кількості (гостра 
лейкопенія) або відсутність лейкоцитів у периферичній крові.
алерГеН, у, ч. — allergenum, i, n. — антиген, який спричиняє алер-
гію; розрізняють алерген неінфекційного та інфекційного похо-
дження.
алерГіЯ, ї, ж. — allergia, ae, f. — стан підвищеної чутливості орга-
нізму до впливу певних алергенів, які в разі повторного введення 
викликають хворобливий імунологічний процес, зумовлений ре-
акцією антигенів з антитілами. 
алкалОЗ, у, ч. — alkalosis, is, f. — підвищена лужність крові й рідин 
організму; збільшення рН крові й тканин.
алОтраНСПлаНтат, а, ч. — син. ГОМОтраНСПлаНтат —
allotransplantatum, і, n.; homotransplantatum, і, n. — трансплантат, 
який походить від особини цього ж біологічного виду. 
алОтраНСПлаНтаціЯ, ї, ж. — син. — ГОМОтраНСПлаНтаціЯ — 
allotransplantatio, onis, f; homotransplantatio, onis, f. — пересаджен-
ня органів і тканин від іншої особини цього ж біологічного виду. 
альБУМіН, у, ч. — albuminum, i, n. — водорозчинний простий при-
родний білок, який входить до складу білків крові та інших тканин. 
альБУМіНУріЯ, ї, ж. — albuminuria, ae, f. — виділення альбуміну із 
сечею.
аМБУлатОрНий, а, е — ambulatorius, a, um. — пов’язаний з лабо-
раторією; здійснюваний в амбулаторії; стосовно до захворювання, 
яке можна лікувати вдома.

аМНеЗіЯ, ї, ж. — amnesia, ae, f. — прогалина в спогадах; втрата 
пам’яті на певний час; випадіння з пам’яті подій певного відрізку 
часу, будь-яких переживань.
аНаліЗ, у, ч. — analysis, is, f. — 1) уявний або реальний поділ цілого 
на складники в процесі пізнання явищ або предметно-практичної 
діяльності людини; 2) визначення якісного й кількісного складу 
речовин; 3) уточнення логічної форми (будови, структури), мірку-
вання засобами формальної логіки.
аНальГеЗіЯ, ї, ж. — син. аНальГіЯ — analgesia, ае, f.; analgia, ае, 
f. — нечутливість до болю.
аНальГетики, ів, мн. — див. ЗаСОБи ЗНеБОлЮВальНі.
аНальГіЯ, ї, ж. — див. аНальГеЗіЯ.
аНаМНеЗ, у, ч. — anamnesis, is, f. — відомості про попередній стан 
хворого; метод дослідження життя та історії хвороби опитуванням 
самого хворого або осіб, які його знають; використовується для 
встановлення діагнозу визначення методів обстеження, лікування 
прогнозу і профілактики ускладнень.
аНаПлаЗіЯ, ї, ж. — син. катаПлаЗіЯ — anaplasia, ae, f.; cataplasia, 
ae, f. — втрата диференціації в клітинах злоякісних пухлин.
аНаСарка, и, ж. — anasarca, ae, f. — поширений загальний набряк 
підшкірної жирової клітковини.
аНатОкСиН, у, ч. — син. тОкСОЇд — anatoxinum, i, n.; toxoidum, i, 
n. — бактеріальний екзотоксин, який завдяки спеціальному обро-
бленню втратив токсичність, але зберіг антигенні та імуногенні 
властивості. 
аНатОМіЯ, ї, ж. — anatomia, ае, f. — медико-біологічна наука про 
форму й будову тіла людини і тварин.
аНаФілакСіЯ ї, ж — anaphylaxia, ае, f. — алергійна реакція негай-
ного типу на повторне парентеральне введення алергену (найчас-
тіше білкової природи); може бути загальною (анафілактичний 
шок) або місцевою.
аНГіОГраФіЯ, ї, ж. — angiographia, ae, f. — ренгенологічне дослі-
дження контрастованих кровоносних і лімфатичних судин. 
аНеСтеЗіОлОГіЯ, ї, ж. — anаesthesiologia, ae, f. — наука про теорію 
й практику знеболювання, способи підтримування й відновлення 
порушених фізіологічних функцій організму під час операції або 
загрозливого для життя стану. 
аНеСтеЗіЯ 1, ї, ж. — див. ЗНеБОлЮВаННЯ.
аНеСтеЗіЯ 2, ї, ж. — син. НечУтлиВіСть — anaesthesia, ae, f. — від-
сутність чутливості (дотикової, больової, температурної).
аНіСХУріЯ (аНіШУріЯ), ї, ж. — див. НетриМаННЯ Сечі

адеНОГіПОФіЗ аНіСХУріЯ
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аНОМаліЯ, ї, ж. — anomalia, ae, f. — 1) відхилення від норми, за-
гальної закономірності, неправильність, ненормальність; 2) струк-
турне або функціональне відхилення в організмі, зумовлене пору-
шенням ембріонального розвитку.
аНОрМіЯ, ї, ж. — див. аПатіЯ
аНтиБіОГраМа, и, ж. — antibiogramma, atis, n. — таблиця визна-
чення спектра чутливості до різних антибіотиків досліджуваної 
культури бактерій. 
аНтиБіОтики, ів, мн. — (remedia) antibiotica, orum, n./pl. — речо-
вини мікробного, тваринного, рослинного чи напівсинтетичного 
походження, які пригнічують розвиток мікроорганізмів або вбива-
ють їх. 
аНтиБіОтикОПрОФілактика, и, ж. — antibioticoprophylaxis, is, f. 
— застосування антимікробних засобів у хірургії особам без клініч-
них та лабораторних ознак інфекції для попередження її розвитку, 
а також за наявності ознак мікробної контамінації, коли первин-
ним методом лікування є або попередження інфекції, викликаної 
екзогенними мікроорганізмами, або попередження загострення, 
рецидиву чи генералізації латентної інфекції. 
аНтиБіОтикОреЗиСтеНтНіСть МікрОБіВ — antibioticoresistentia 
microbiorum — природна чи набута стійкість мікроорганізмів до 
одного чи кількох антибіотиків. 
аНтиБіОтикОтераПіЯ, ї, ж. — antibioticotherapia, ae, f. — лікування 
антибіотиками інфекційних, паразитарних і бластомних хвороб. 
аНтиГеННіСть, ності, ж. — antigenicitas, atis, f. — здатність мати 
властивості антигену і зумовлювати специфічну імунну відповідь. 
аНтикОаГУлЯНти, ів, мн. — див. ЗаСОБи ПрОтиЗСідНі
аНтиСеПтика, и, ж. — antisepsis, is, f. — сукупність лікувально-
профілактичних заходів зі знищення мікроорганізмів. 
аНтитіла, тіл, мн. — anticorpora, um, n./pl. — гамма-глобуліни (глі-
козильовані білки), які утворюються у відповідь на дію антигену; 
продукуються плазмoцитами, що походять із В-лімфоцитів; здатні 
специфічно з’єднуватися з антигенами й виконувати низку ефек-
торних функцій: фіксацію комплементу, опсонізувальний вплив, 
рецепторну й цитотоксичну дії тощо. 
аНтитрОМБіНи, ів, мн. — antithrombina, orum, n./pl. — фізіологічні 
антагоністи тромбіну в плазмі крові; відомо шість природних ан-
титромбінів, з яких і і ііі — найбільш значущі. 
аНтитрОМБОПлаСтиН, у, ч. — antithromboplastinum, i, n. — фактор 
протизсідної системи крові, гальмує утворення тромбопластину. 
аНУреЗ, у, ч. — див. аНУріЯ

аНУріЯ, ї, ж. — син. аНУреЗ — anuria, ae, f. — припинення утворен-
ня сечі нирками.
аНУС, а, ч. — див. ВідХідНик
аПатіЯ, ї, ж. — син. аНОрМіЯ, БайдУЖіСть ХВОрОБлиВа, ати-
МОрМіЯ — apathia, ae, f. — стан байдужості, млявості, відсутність 
емоційних реакцій на оточення, бажань та інтересів, життєвої пер-
спективи. 
аПеНдектОМіЯ, ї, ж. — appendectomia, ae, f. — операція: видален-
ня червоподібного відростка. 
аПеНдицит, у, ч. — син. ВерМикУліт — appendicitis, idis, f. — за-
палення червоподібного відростка сліпої кішки. 
ареФлекСіЯ, ї, ж. — areflexia, ae, f. — відсутність рефлексів. 
артеріОСклерОЗ, у, ч, — arteriosclerosis, is, f. — ущільнення й стов-
щення стінок артерії з утратою еластичності внаслідок розростан-
ня фіброзної тканини. 
аСеПтика, и, ж. — asepsis, is, f. — 1) система заходів, які запобіга-
ють потраплянню збудників інфекції в рану, тканини, органи хво-
рого під час операції, лікувальних і діагностичних маніпуляцій; 2) 
відсутність мікроорганізмів у чому-небудь. 
аСцит, у, ч. — син. ВОдЯНка ЖиВОта — ascites, ae, m.; hydrops 
abdominis — водянка черевної порожнини; скупчення вільної, пе-
реважно серозної рідини в черевній порожнині внаслідок захворю-
вання серця, нирок, запалення очеревини тощо.
атерОСклерОЗ, у, ч. — atherosclerosis, is, f. — хронічна хвороба, що 
характеризується ліпоїдною інфільтрацією внутрішньої оболонки 
артерії еластичного і змішаного типів, реактивним розростанням 
сполучної тканини. 
атиМОрМіЯ, ї, ж. — див. аПатіЯ
аУСкУльтаціЯ, ї, ж. — син. ВиСлУХОВУВаННЯ — auscultatio, onis, 
f. — дослідження внутрішніх органів вислуховуванням звуків, які 
виникають під час їхньої діяльності. 
ацетОНеМіЯ, ї, ж. — син. кетОНеМіЯ — acetonaemia, ae, f. — наяв-
ність кетонових тіл (ацетон, ацетатна і β-оксибутиратна кислоти) 
у крові; спостерігається в разі неповної оксидації жирних кислот, 
підсилення кетогенезу в печінці і пригнічення кетолізу.
ацетОНУріЯ, ї, ж. — син. кетОНУріЯ — асеtonuria, ae, f. — виділен-
ня ацетону із сечею.
ацидеМіЯ, ї, ж. — acidaemia, аe, f. — наявність кислот у крові.
ацидОЗ, у, ч. — acidosis, is, f. — підвищена кислотність крові й тка-
нин тіла; зменшення pH крові й тканин; характерно збільшення 
вмісту летких і нелетких кислот у крові; може бути обмінним або 
газовим.

аНОМаліЯ ацидОЗ
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БайдУЖіСть ХВОрОБлиВа — див. аПатіЯ
БактеріЄМіЯ, ї, ж. — син. БацилеМіЯ — bacteriaemia, ae, f. — на-
явність бактерій у крові.
БактеріУріЯ, ї, ж. — син. БацилУріЯ — bacter(i)uria, ae, f. — виді-
лення бактерій із сечею.
БактеріЯ, ї, ж. — bacterium, i, n. — 1) прокаріотичний одноклітин-
ний мікроорганізм, який містить нуклеоїд, має цитоплазматичну 
мембрану і щільну клітинну стінку; розмножується поперечним 
поділом; 2) мікроорганізм паличкоподібної, кулястої або спірале-
подібної форми, не здатний до утворення спор.
Батьки, ів, мн. — parentes, um, m./pl. — батько і мати стосовно до 
своїх дітей; особи, які є батьком і матір’ю для дитини.
БацилеМіЯ, ї, ж. — див. БактеріЄМіЯ
БацилУріЯ, ї, ж. — див. БактеріУріЯ
Білки ГОСтрОЇ ФаЗи — proteina phasae acutae — білки, які відігра-
ють важливу роль на початку інфекційного процесу; включають 
СрБ і манозозв’язувальний білок, амілоїди сироватки а і р, фібри-
ноген, β-глобуліни, компоненти системи комплементу, транспорт-
ні білки тощо; нейтралізують і знешкоджують патогени без специ-
фічних Ig і клітинних факторів. 
Біль, болю, ч. — dolor, oris, m. — 1) відчуття фізичного страждання; 
відіграє роль захисного механізму, спрямованого на позбавлення 
від подразника; 2) психофізіологічний стан людини, зумовлений 
дією надто сильних або руйнівних подразників; відчуття прикрос-
ті, образи, смутку. 
БіОетика, и, ж. — bioethica, ae, f. — науковий напрям на стику біо-
логії й класичної етики, що займається вивченням морально-етич-
них, соціально-політичних і гуманітарних аспектів біологічних 
наук; моральні зобов’язання щодо проведення біологічних експе-
риментів. 
БіОМаркер, а, ч. — biomarker, eris, m. — 1) біомолекула, що засто-
совується для маркування специфічних речовин або процесів; 2) 
пухлинний маркер. 
БіОПСіЯ, ї, ж. — biopsia, ae, f. — 1) прижиттєве взяття тканин або 
органа для мікроскопічної діагностики; 2) мікроскопічне дослі-
дження прижиттєво взятих тканин і органів з метою встановити 
діагноз.
БіОПтат, у, ч. — bioptatum, i, n. — матеріал, одержаний за допомо-
гою біопсії.

в
ВакциНа, и, ж. — vaccinum, i, n. — препарат із живих ослаблених 
штамів або вбитих культур мікроорганізмів, їх токсинів чи анти-
генів для активної імунізації людей, специфічної профілактики й 
лікування інфекційних захворювань.
ВВедеННЯ, я, с. — injectio, onis, f.; infusio, onis, f; inductio, onis, f; 
introductio, onis, f. — 1) включення, додавання до складу чогось; 
2) у медицині: впускання, вливання чого-небудь у тканини або по-
рожнини організму. 

В. лікарСькиХ ЗаСОБіВ — infusio medicamentorum — вливан-
ня ліків у тканини або порожнини організму. 

ВеНа, и, ж. — vena, ae, f. — кровоносна судина, що несе кров від 
периферії до серця; містить бідну на кисень кров (крім легеневої 
вени), має три оболонки, з яких редуплікація внутрішньої утворює 
заслінки (клапани), щоб запобігти зворотній течії крові. 
ВеНОПУНкціЯ, ї, ж. — venopunctio, onis, f. — прокол вени голкою 
крізь шкіру. 
ВеНОСекціЯ, ї, ж. — venosectio, onis, f. — діагностично-лікувальна 
процедура: розтин стінки вени для введення в її просвіт голки, ка-
нюлі або катетера.
ВериФікаціЯ, ї, ж. — verificatio, onis, f. — перевірка правдивості 
чого-небудь; встановлення вірогідності.
ВерМикУліт, у, ч. — див. аПеНдицит
ВидУЖаННЯ, я, с. — син. рекОНВалеСцеНціЯ, ОдУЖаННЯ — 
reconvalescentia, ae, f. — 1) кінцевий етап хвороби з відновленням 
нормальних функцій організму; 2) відновлення нормальної життє-
діяльності організму після недуги, операції або ушкоджень.
ВиПіт, поту, ч. — exudatum, i, n. — 1) скупчення рідини в серозній 
порожнині; 2) рідина, що накопичується в тканинах і порожнинах 
організму в разі хвороби; залежно від умісту білка розрізняють: ес-
кудат і транссудат. 
ВиСлУХОВУВаННЯ, я, с. — див. аУСкУльтаціЯ.
ВиСтУкУВаННЯ, я, с. — див. ПеркУСіЯ.
ВідХідНик, а, ч. — син. аНУС, ОтВір аНальНий, ПрОХід ЗадНій — 
anus, i, m. — отвір у кінці прямої кишки.
ВіллЄБраНда ХВОрОБа — див. ХВОрОБа ФОН ВіллЄБраНда.
ВірУлеНтНіСть, ності, ж. — virulentia, ae, f. — хвороботвірна сила 
мікроба, вірусу; ступінь патогенності збудника, токсичності.
ВПОрСкУВаННЯ, я, с. — син. іН’ЄкціЯ — injectio, onis, f. — вливання 
рідини під шкіру, у вену шприцем.
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ГеМатУріЯ, ї, ж. — haematuria, ae, f. — виділення крові із сечею; 
один із ранніх основних і типових проявів ураження нирок; наяв-
ність у свіжій сечі понад три еритроцити у полі зору (>1000 ери-
троцитів в 1 мл сечі за пробою Нечипоренка або > 1 млн. еритроци-
тів за пробою аддіса-каковського); може спричинятися вірусними, 
паразитними й мікробними чинниками; травмою, інсоляцією, по-
рушенням обміну, несприйняттям харчових продуктів, фізичним 
навантаженням, алергією тощо.
ГеМОдилЮціЯ, ї, ж. — 1. hidraemia, ae, f.; 2. haemodilutio, onis, f. — 
1. гідремія; 2. збільшення кількості рідкої частини крові, що при-
зводить до зниження концентрації еритроцитів. 
ГеМОдиНаМіка, и, ж. — haemodynamica, ae, f. — 1) розділ фізіо-
логії: наука, що вивчає циркуляцію крові в організмі за законами 
гідродинаміки; 2) процес руху крові в серцево-судинній системі.
ГеМОкОаГУлЯціЯ, ї, ж. — див. ЗСідаННЯ крОВі.
ГеМОкОНцетраціЯ, ї, ж — див. ЗГУЩеННЯ крОВі.
ГеМОСтаЗ 1, у, ч. — див. ЗУПиНка крОВОтечі
ГеМОСтаЗ 2, у, ч. — haemostasis, is, f. — зупинка кровоплину в суди-
нах ділянки тіла; складний процес за участю судин (спазм рефлек-
торний і під впливом тромбоксану а2), кров’яних пластинок (утво-
рення білого тромбу), каскаду системи зсідання крові (утворення 
червоного тромбу) і фібринолітичної системи (розчинення свіжо-
го тромбу й відновлення прохідності судини); запобігає кровотечі 
або зупиняє її.
ГеМОтраНСФУЗіЯ, ї, ж. — див. ПерелиВаННЯ крОВі
ГеПариН, у, ч. — heparinum, i, n. — природний протизсідний фактор 
крові; сульфатований глікозаміноглікан змішаної поліцукридної 
природи з різною молекулярною масою; складається з полімерів 
похідних D-глікозаміну L-ідуронової або D-глюкуронової кислоти; 
синтезується в базофілах тканин і крові, не проходить через пла-
центу, найбільше міститься в легенях і печінці; натрійну та кальці-
єву солі гепарину використовують у медицині як антикоагулянти 
прямої дії; гепарин блокує біосинтез тромбіну, зменшує агрегацію 
тромбоцитів, пригнічує активність гіалуронідази, якоюсь мірою 
активує фібринолітичні властивості крові.
Гила, и, ж. — див. ГриЖа
ГіПерВОлеМіЯ, ї, ж. — див. ПлетОра
ГіПерГідратаціЯ, ї, ж. — син. ГіПерГідріЯ — hyperhydratatio, onis, 
f. — надлишок води в усьому організмі чи в тканинах.

ГіПерГідріЯ, ї, ж. — син. ГіПерГідратаціЯ
ГіПереХОГеННий, а, е — hyperechogenus, a, um — в ультразвуко-
вій діагностиці: який відбиває багато ехосигналів, спрямованих на 
нього.
ГіПеркетОНеМіЯ, ї, ж. — hyperketonaemia, ae, f. — надлишок кето-
нових тіл у крові.
ГіПеркОаГУлЯціЯ, ї, ж. — hypercoagulatio, onis, f. — підвищене зсі-
дання крові.
ГіПерСаліВаціЯ, ї, ж. — див. СлиНОтеча
ГіПерСтеНУріЯ, ї, ж. — hypersthenuria, ae, f. — надмірне підвищен-
ня густини сечі; збільшення виділення речовин (білок, цукор, солі) 
із сечею; підвищена осмоляльність сечі. 
ГіПертеНЗіЯ, ї, ж. — син. ГіПертОНіЯ 2 — hypertensio, onis, f. — під-
вищення гідростатичного тиску в порожнинах, порожнистих орга-
нах і судинах організму.

Г. артеріальНа — hypertensio arterialis — підвищення систо-
лічного артеріального тиску до 140 мм рт.ст. чи вище та/або 
діастолічного артеріального тиску до 90 мм рт. ст. чи вище при 
двох вимірюваннях у стані спокою із інтервалом не менше 4 
годин або підвищення артеріального тиску 160/110 мм рт. ст. 
одноразово; симптом хвороби, що супроводжується підвищен-
ням опору течії крові в артеріях.
Г. артеріальНа ПерВиННа — hypertensio arterialis primaria 
— підвищення систолічного або діастолічного артеріального 
тиску з невідомих причин; розрізняють лабільну й стабільну 
(і і іі ст.) артеріальну гіпертензію, гіпертонічну хворобу (не-
ускладнену й ускладнену).

ГіПертОНіЯ 1, ї, ж. — hypertonia, ae, f. — підвищений тонус тканини 
і органів (м’язи, судини).
ГіПертОНіЯ 2 — див. ГіПертеНЗіЯ
ГіПОВОлеМіЯ, ї, ж. — див. ОліГеМіЯ
ГіПОГлікеМіЯ, ї, ж. — hypoglykaemia, ae, f. — найчастіше гостре 
ускладнення цукрового діабету через введення надмірної кількос-
ті інсуліну або гіпоглікемічних препаратів, зменшення споживання 
їжі, зловживання алкоголем, надмірне фізичне навантаження; ви-
никає у новонароджених, матері яких хворіють на цукровий діабет, 
після операції на органах травлення, у разі пухлини (інсулінома 
підшлункової залози, фібросаркома, нейрофіброма); може супро-
воджувати цироз печінки, недостатність надниркових залоз або гі-
пофіза тощо; клінічні прояви: загальна слабкість, відчуття голоду, 
біль голови, тремтіння, тремор, судоми, холодний піт, гіпотермія, 
кома.

ГіПОГлікеМіЯ
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ГіПОкОаГУлЯціЯ, ї, ж. — hypocoagulatio, onis, f. — сповільнене зсі-
дання крові.
ГіПОПрОтеЇНеМіЯ, ї, ж. — hypoproteinaemia, ae f. — знижений рі-
вень білків у сироватці крові; переважно зменшена кількість аль-
бумінів, рідше — β- і γ-глобулінів (гіпобеталіпопротеїнемія, ме-
тастази пухлин у кістки, нефротичний синдром, плазмоцитома, 
лікування кортикостероїдами); може спричинятися кровотечею, 
низькобілковою дієтою, голодуванням, хворобами нирок, печінки, 
кишок, гіперволемією, сепсисом тощо. 
ГіПОПтіаліЗМ, у, ч. — див. ГіПОСаліВаціЯ
ГіПОСаліВаціЯ, ї, ж. — син. ГіПОПтіаліЗМ — hyposalivatio, onis, f. 
— знижена секреція слюни.
ГіПОтеНЗіЯ, ї, ж. — hypotensio, onis, f. — 1) зниження тиску крові; 
2) зниження тонусу; 3) зниження гідростатичного тиску в порож-
нинах тіла, порожнистих органах, судинах.
ГіПОФіБриНОГеНеМіЯ, ї, ж. — hypofibrinogenaemia, ae, f. —  
1) зменшення рівня фібриногену в крові (<2 г/л); 2) спадкова чи 
набута форма геморагійної хвороби з групи коагулопатій (масивна 
крововтрата, тяжка патологія печінки тощо).
ГіППОкрата лице — див. лице ГіППОкрата
ГіСтОлОГіЯ, ї, ж. — histologia, ae, f. — наука про розвиток, мікроско-
пічну будову, функціональні властивості органів і тканин людини 
й тварин; вивчає будову організму на клітинному рівні. 
ГіСтОМОрФОлОГіЯ, ї, ж. — histomorphologia, ae, f. — наука про бу-
дову тканин організму. 
ГлікеМіЯ, ї, ж. — glykaemia, ae, f.; glycaemia, ae, f. — наявність глю-
кози в крові.
ГлікОЗУріЯ, ї, ж. — glycosuria, ae, f. — виділення глюкози із сечею.
ГлОМерУлОНеФрит, у, ч. — glomerulonephritis, idis, f. — хвороба 
нирок, яка характеризується активними двобічними імунозапаль-
ними змінами в ниркових клубочках унаслідок перенесеної стреп-
тококової інфекції (β-гемолітичний стрептокок групи а) за участю 
імунних й автоімунних механізмів; може мати гострий, підгострий 
і хронічний перебіг.
ГлЮкОЗа, и, ж. — син. декСтрОЗа — glucosum, i, n. — моноцукрид 
із групи альдогексоз (D-глюкоза); міститься в крові, основне дже-
рело енергії в організмі людини.
ГлЮкОЗУріЯ, ї, ж. — glucosuria, ae, f. — виділення глюкози із сечею.
ГлЮкОкОртикОЇди, ів, мн. — син. ГОрМОНи ГлЮкОкОртикОЇдНі 
— glucocorticoida, orum, n./pl.; glycocorticoida, orum, n./pl. — гормо-
ни надниркових залоз (кортизол, кортизон, кортикостерон та ін.), 

які впливають переважно на обмін білків і вуглеводів через мета-
болічні процеси, гальмують вивільнення адренокортикотропного 
гормону, мають слабовиражену мінералокортикоїдну властивість; 
впливають на тонус м’язів, мікроциркуляцію, артеріальний тиск 
і секрецію шлунка, гальмують запальні, алергічні, імунні реакції 
тощо.
ГОМеОСтаЗ, у, ч. — homoeostasis, is, f. — відносна сталість фізич-
них, хімічних і біологічних властивостей внутрішнього середови-
ща організму.
ГОМОтраНСПлаНтат, а, ч. — див. алОтраНСПлаНтат
ГОМОтраНСПлаНтаціЯ, ї, ж. — див. алОтраНСПлаНтацЯ
ГОМОциСтеЇН, у, ч. — homocysteinum, i, n. — сірковмісна аміно-
кислота, гомологічна з цистеїном; проміжний продукт біосинтезу 
цистеїну з метіоніну; збільшення вмісту гомоцистеїну шкідливо 
впливає на судини, призводить до атеросклерозу, інфаркту, інсуль-
ту; використовується для виявлення цукрового діабету, ураження 
нирок, визначення ризику появи патології плаценти й плода. 
ГраМНеГатиВНий, а, е — gramnegativus, a, um — який (мікроб) 
фарбується за Грамом у червоний колір, знебарвлюється спиртом. 
ГраМПОЗитиВНий, а, е — grampositivus, a, um — який (мікроб) 
фарбується за Грамом у фіолетовий колір, не знебарвлюється 
спиртом.
ГриЖа, ї, ж. — син. кила, Гила — hernia, ae, f. — випинання вну-
трішнього органа, його петлі або частини через отвір в анатоміч-
них структурах, під шкіру, між м’язами або у внутрішні порожнини 
й закутки.

д
деаНіМаціЯ, ї, ж. — див. СМерть МОЗкУ
декСтрОЗа, и, ж. — див. ГлЮкОЗа
деОНтОлОГіЯ, ї, ж. — deontologia, ae, f. — 1) наука про проблеми 
обов’язку, усі форми моральних вимог та їх взаємозв’язок; розділ 
етики; 2) у медицині: наука про принципи поведінки медичного 
персоналу щодо пацієнтів, спрямовані на найкращий результат ді-
яльності медичних працівників. 
диЗУріЯ, ї, ж. — dysuria, ae, f. — розлад сечовипускання: болісне 
або утруднене випускання сечі.
діаГНОЗ, у, ч. — diagnosis, is, f. — лікарський висновок з визначен-
ням назви й суті хвороби на підставі анамнезу та всебічного об-
стеження.

ГіПОкОаГУлЯціЯ діаГНОЗ
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діУреЗ, у, ч. — diuresis, is, f. — 1) процес утворення й виділення 
сечі; 2) кількість сечі, виділеної за певний проміжок часу (годину, 
день, ніч, добу).

е
еВГлікеМіЯ, ї, ж. — euglycaemia, ae, f. — нормальний рівень глюко-
зи в крові.
еМБОлектОМіЯ, і, ж. — embolectomia, аe, f. — операція: видалення 
ембола із судини.
еМБОліЗаціЯ, і, ж. — embolisatio, onis, f. — 1) утворення ембола; 2) 
метод лікування: уведення речовини в судину, щоб перекрити її.
еМетатрОФіЯ, ї, ж. — emetatrophia, ае, f. — розлад живлення вна-
слідок постійного блювання.
еНкОПреЗ, у, ч. — див. НетриМаННЯ калУ
еНУреЗ, у, ч. — див. НетриМаННЯ Сечі НічНе
еПікриЗ, у, ч. — epicrisis, is, f. — кінцевий висновок про хворобу в 
медичних облікових документах; заключна частина історії хворо-
би з обгрунтуванням клінічного діагнозу, оцінюванням проведе-
ного лікування, прогнозом і рекомендаціями.
етика, и, ж. — ethica, ae, f. — 1) наука про мораль; 2) сукупність 
норм поведінки, моральних правил і принципів.

е. лікарСька — див. етика МедичНа
е. МедичНа — син. етика лікарСька — ethica medicalis — на-
ука про моральні правила й принципи в медицині.

етіОлОГіЯ, ї, ж. — aetiologia, ae, f. — 1) вчення про причини й умови 
виникнення хвороби; 2) причина виникнення хвороби або хворо-
бливого стану.

з
ЗакУПОрка, ОБтУраціЯ — obturatio, onis, f.; occlusio, onis, f. — за-
кривання чимось якого-небудь отвору, просвіту; всування чого-не-
будь кудись.

З. Жили — див. еМБОліЯ 
ЗаПалеННЯ леГеНь, я, с. — див. ПНеВМОНіЯ
ЗаСОБи ЗНеБОлЮВальНі — син. аНальГетики — (remedia) 
analgetica, orum, n./pl. — засоби, що пригнічують вибірково больо-
ву чутливість, мають протизапальну й жарознижувальну дію без 
наркогенного потенціалу.

ЗаСОБи ПрОтиЗСідНі — син. аНтикОаГУлЯНти — (remedia) 
anticoagulantia, ium, n./pl. — засоби, що гальмують процес зсідання 
крові.
ЗГУЩеННЯ, я, с. — condensatio, onis, f. — процес ставання густішим, 
ніж звичайно.

З. крОВі — син. ГеМОкОНцеНтраціЯ — haemoconcentratio, 
onis, f.; pachyaemia, ae, f. — відносне збільшення кількості клі-
тинних елементів крові через втрату рідини із судинного рус-
ла; зменшення об’єму рідкої частини крові.

ЗдОрОВ’Я, я, с. — valetudo, inis, f.; salus, utis, f.; sanitas, atis, f. — стан 
повної фізичної і духовної рівноваги; стан організму, за якого нор-
мально функціонують усі його органи; стан повного фізичного, ро-
зумового й соціального благополуччя.
ЗНеБОлЮВаННЯ, я, с. — син. аНеСтеЗіЯ 1 — anaesthesia, ae, f. — за-
ходи, що знімають больову чутливість; усунення відчуття болю за 
допомогою лікарських засобів або дії фізичних чинників.
ЗСідаННЯ, я, с. — coagulatio, onis, f. — 1) перехід колоїдної речови-
ни зі стану золя в стан геля; 2) зменшення в об’ємі, ущільнювання; 
3) загусання з утворенням згустків.

З. крОВі — син. ГеМОкОаГУлЯціЯ — coagulatio sanguinis; 
haemocoagulatio, onis, f. — ферментативний процес утворення 
згустка крові, суттю якого є перетворення фібриногену на фі-
брин.

і
ідіОПатіЯ, ї, ж. — idiopathia, ae, f. — хворобливий стан невідомого 
походження; патологічний процес, який розвинувся спонтанно.
іН’ЄкціЯ, ї, ж. — див. ВПОрСкУВаННЯ
іНОПераБельНий, а, е — inoperabilis, e. — стосовно до інопера-
більності, який не підлягає оперативному втручанню.
іНОПераБельНіСть, ності, ж. — inoperabilitas, atis, f. — стан, за яко-
го загальні розлади або особливості місцевого патологічного про-
цесу виключають можливість радикального оперативного втру-
чання.
іНСУФлЯціЯ, ї, ж. — insufflatio, onis, f. — уведення газу в якусь по-
рожнину.
іСХУріЯ, ї, ж. — див. ЗатриМка Сечі
іШУріЯ, ї, ж. — див. ЗатриМка Сечі

діУреЗ іШУріЯ
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к
каНцерОГеНеЗ, у, ч. — син. карциНОГеНеЗ — cancerogenesis, is, f. 
— багатофакторний і багатостадійний процес із генетичним і епі-
генетичним ушкодженням клітин, які блокують механізм відповіді 
та нормальні ростові обмеження з боку організму господаря; меха-
нізм реалізації зовнішніх і внутрішніх чинників, які спричиняють 
трансформацію нормальних клітин в ракову; процес утворення й 
розвитку злоякісної пухлини; супроводжується втратою здатності 
імунної системи розпізнавати та знищувати анаплазовані клітини, 
розладами ангіогенезу, формуванням мікрооточення, що сприяє 
росту й метастазуванню пухлини. 
карциНОГеНеЗ, у, ч. — див. каНцерОГеНеЗ
карциНОМа, и, ж. — див. рак
катаПлаЗіЯ, ї, ж. — див. аНаПлаЗіЯ
кетОНеМіЯ, ї, ж. — див. ацетОНеМіЯ
кетОНУріЯ, ї, ж. — див. ацетОНУріЯ
клей БіОлОГічНий — colla biologica; glia biologica — природний 
або синтетичний клей для безшовного з’єднання країв рани; спри-
яє загоєнню мікротравм, виразки тощо.

к. ХірУрГічНий — colla chirurgica — біологічний клей, який ви-
користовується у хірургії для з’єднання країв рани замість швів 
або скоб.

кліНіка, и, ж. — clinica, ae, f. — 1) заклад лікарняного типу, в якому 
лікування хворих поєднується із науковою, дослідною й педагогіч-
ною роботою; 2) сукупність проявів хвороби.
кОаГУлОПатіЯ, ї, ж. — coagulopathia, ae, f. — хворобливий стан сис-
теми зсідання крові; порушення зсідання крові.
кОМа, и, ж. — син. СтаН кОМатОЗНий — соmа, atis, n. — стан, що 
проявляється непритомністю, порушенням чутливості, розладом 
кровообігу й дихання; характеризується відсутністю реакції на зо-
внішні подразники, згасанням рефлексів.
кОНСиліУМ, у, ч. — consilium. i, n. — 1) нарада фахівців певної га-
лузі для пошуку виходу зі складного становища; 2) нарада лікарів 
одного або кількох фахів для визначення характеру хвороби та лі-
кування.
кріОМедициНа, и, ж. — cryomedicina, ae, f. — розділ медицини, що 
вивчає застосування низьких температур у медичній практиці. 
крОВОВтрата, и, ж. — haemorrhagia, ae, f. — 1) хворобливий про-
цес, спричинений ушкодженням судин і зменшенням кількості 
крові; 2) дія, внаслідок якої зменшується вміст крові в організмі.

крОВОтОчиВий, а, е — haemorrhagicus, a, um — з якого витікає, 
тече кров. 
крОВОтОчиВіСть, вості, ж. — cruentatio, оnis, f.; haematismus, i, m.; 
haemophilia, ae, f. — схильність до тривалих неінтенсивних крово-
теч, зумовлена порушенням зсідання крові або збільшенням про-
никності стінки судин.
кУраціЯ, ї, ж. — син. ВедеННЯ ХВОрОГО — curatio, onis, f. — ді-
яльність лікаря щодо діагностування хвороби, лікування хворого, 
оформлення медичної документації, догляд за хворим. 

л
лікар, я, ч. — medicus, i, m. — особа, яка в порядку, встановленому 
законодавством, отримала вищу медичну освіту; особа з вищою 
медичною освітою, яка лікує хворих або займається санітарно-епі-
деміологічною діяльністю. 
лікарНЯ, і, ж. — hospitalium, i, n.; clinica, ae, f.; nosocomium, i, n. — 
установа для стаціонарного лікування, постійного нагляду, а та-
кож ізоляції хворих (у разі інфекційних та інших хвороб). 
лікУВаННЯ, я, с. — син. тераПіЯ — therapia, ae, f.; curatio, onis, f. — 
діяльність медичних і фармацевтичних працівників, спрямована 
на відновлення здоров’я; застосування ліків та інших засобів для 
припинення хвороби якогось органа чи запобігання їй.
лікУВати, ую, уєш, недок. — curo, avi, atum, are. — застосовувати 
ліки та інші засоби, щоб припинити хворобу або запобігти їй. 
ліОФіліЗаціЯ, ї, ж. — lyophilisatio, onis, f. — метод зневоднення бі-
ологічного матеріалу: послідовне заморожування й висушування 
його у вакуумі. 

м
МаліГНіЗаціЯ, ї, ж. — ПеретВОреННЯ ЗлОЯкіСНе — malignisatio, 
onis, f. — процес перетворення нормальних або хворобливо зміне-
них клітин у злоякісні; злоякісне переродження тканин.
МалЯціЯ, ї, ж. — malacia, ae, f. — розм’якшення чого-небудь; у ме-
дицині: розм’якшення тканин внаслідок некрозу або дистрофіч-
них змін.
МедициНа, и, ж. — medicina, ae, f. — сукупність наук про хвороби 
людини, лікування та запобігання їм; система знань і практична 

МедициНа
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діяльність, спрямовані на збереження й зміцнення здоров’я, про-
філактику і лікування хвороб людини. 
МетаСтаЗ, у, ч. — metastasis, is, f. — 1) вторинний пухлинний або 
запальний процес, зумовлений перенесенням патологічного мате-
ріалу з його основного вогнища на інше місце в організмі; 2) вто-
ринне вогнище пухлини або запалення внаслідок такого процесу.

М. ШНітцлера — metastasis Schnitzleri — метастаз раку трав-
ного каналу в клітковину малого таза між сечовим міхуром або 
маткою та прямою кишкою.

МетаСтаЗУВаННЯ, я, с. — metastasis, is, f.; desseminatio, onis, f. — 
перенесення патологічного матеріалу плином крові або лімфи з 
одного органа в інший та утворення вторинних вогнищ; спостері-
гається в разі сепсису (перенесення бактерій) або злоякісної пух-
лини (перенесення клітин). 
МетеОриЗМ, у, ч. — meteorismus, i, m. — збільшення об’єму, розпи-
рання живота через надмірне скупчення газів у кишках; скупчення 
газів у травному тракті.
МікрОБ, а, ч. — див. МікрООрГаНіЗМ
МікрООрГаНіЗМ, у, ч. — син. МікрОБ — microorganismus, i, m — 
прокаріотичний чи евкаріотичний одноклітинний організм або 
вірус.
МікрОХірУрГіЯ, ї, ж. — microchirurgia, ae, f. — оперативні втручан-
ня на малих анатомічних структурах з використанням оптичних 
засобів і спеціального інструментарію.
МОНітОриНГ, у, ч. — див. СтеЖеННЯ БеЗПерерВНе
МУлЯЖ, у, ч. — moulage — 1) зліпок із гіпсу, воску, парафіну тощо, 
який точно відтворює розміри і форму предмета; 2) у медицині: 
розфарбований восковий, гіпсовий чи інший зліпок нормальної 
або патологічно зміненої частини тіла.

н
НаБрЯк, у, ч. — oedema, atis, n.; hydrops, opis, m.; defluxus, us, m. — 
надлишкове накопичення рідини у тканинах організму, зокрема в 
інтерстиції, зумовлене порушенням балансу гідростатичного й он-
котичного тисків у капілярах.
НаркОЗ, у, ч. — син. ЗНеБОлЮВаННЯ ЗаГальНе — narcosis, is, f. —  
1) неспецифічне й оборотне пригнічення функції цНС: штучно ви-
кликаний стан, який характеризується тимчасовою непритомніс-
тю, втратою усіх видів чутливості, пригніченням рефлекторних 

реакцій і розслабленням скелетних м’язів зі збереженням життєво 
важливих функцій організму; 2) метод створення умов для безбо-
лісного хірургічного втручання.
НаУка, и, ж. — scientia, ae, f. — 1) сфера діяльності людини, спря-
мованої на вироблення і теоретичну систематизацію нових 
об’єктивних знань щодо дійсності; містить суму накопичених люд-
ством знань, які формують наукову картину світу й суспільного 
життя; 2) окрема галузь цих знань; 3) освіта, навички, знання, на-
буті людиною в процесі навчання, життєвого досвіду. 
НедерЖаННЯ, я, с. — НетриМаННЯ

Н. калУ — див. НетриМаННЯ калУ
НейрОГіПОФіЗ, а, ч. — див. чаСтка ГіПОФіЗа ЗадНЯ
НетриМаННЯ, я, с. — син. НедерЖаННЯ — incontinentia, ae, f. — 
нездатність утримувати чи стримувати що-небудь; недостатність 
контролювати яку-небудь функцію.

Н. калУ — син. НедерЖаННЯ калУ, еНкОПреЗ — incontinentia 
alvi; incontinentia faecalis; encopresis, is, f. — мимовільне виді-
лення калу; виділення калу без позиву до випорожнення.
Н. Сечі — син. аНіСХУріЯ (аНіШУріЯ), СечОВиПУСкаННЯ Ми-
МОВільНе — incontinentia urinae; anischuria, ae, f. — мимовіль-
не виділення сечі без позиву до її випускання; може бути по-
стійним і тимчасовим, провокуватися фізичним навантажен-
ням, сильним кашлем тощо, супроводжувати поліурію.
Н. Сечі НічНе — син. еНУреЗ — enuresis nocturna — активний, 
повний, мимовільний і неусвідомлений акт сечовипускання, не 
зумовлений анатомічними змінами сечових органів; розрізня-
ють первинний (починається від народження) і вторинний (як 
елемент неврологічних розладів).

НечУтлиВіСть, вості, ж. — див. аНеСтеЗіЯ 2
НіктУріЯ, ї, ж. — син. НОктУріЯ — nycturia, ae, f.; nycturesis, is, f. —  
1) часте і збільшене виділення сечі вночі; 2) нічне нетримання сечі.
НОЗОкОМіальНий, а, е — nosocomialis, e — стосовно до лікарні 
або іншого стаціонарного лікувального закладу; внутрішньолікар-
няний. 
НОктУріЯ, ї, ж. — див. НіктУріЯ

о
ОБСерВаціЯ, ї, с. — observatio, onis, f. — 1) спостереження, обсте-
ження, вивчення; 2) метод спостереження за ізольованими здоро-

МетаСтаЗ ОБСерВаціЯ
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вими особами, які мали контакт із хворими на карантинні інфекції.
ОБСтеЖУВати, ую, уєш, недок. — in-spicio, spexi, spectrum, ere; 
examino, avi, atum, are — 1) ретельно оглядати, перевіряти що-
небудь; з’ясовувати стан здоров’я, характер захворювання тощо; 
2) оглядаючи що-небудь, знайомитись з чимось, розвідувати або 
досліджувати щось.
ОдУЖаННЯ, я, с. — див. ВидУЖаННЯ
ОліГеМіЯ, ї, ж. — син. ГіПОВОлеМіЯ — oligaemia, ae, f.; hypovolaemia, 
ae, f.; oligohaemia, ae, f. — зменшення загальної кількості (об’єму) 
крові в організмі; втрата ізосмоляльної рідини в разі кровотечі, 
опіків і проносу, переміщення рідини в трансцелюлярний простір; 
клінічні прояви залежать від об’єму й швидкості втрати рідини; 
характеризується зниженням артеріального тиску аж до колапсу, 
порушенням функції нирок, гемоконцентрацією.
ОНкОдиСПаНСер, у, ч. — dispanserium oncologium — онкологічний 
диспансер; медичний заклад, який проводить лікувально-профі-
лактичну роботу з хворими, в яких виявлено пухлини, здійснює їх 
диспансеризацію.
ОНкОлОГіЯ, ї, ж. — oncologia, ae, f. — медико-біологічна наука, що 
вивчає теоретичні, експериментальні й клінічні аспекти онкогене-
зу, досліджує пухлини, методи їх розпізнавання, лікування і про-
філактики.
ОПераБельНий, a, e. — operabilis, e — який підлягає оперативно-
му лікуванню.
ОПераБельНіСть, ності, ж. — operabilitas, atis, f. — стан, у разі яко-
го можна проводити хірургічну операцію.
ОПератиВНий, а, e. — operativus, a, um; chirurgicus, a, um — 1) який 
може швидко, без затримки виконати що-небудь; 2) у медицині: 
стосовно до якої-небудь операції; який супроводжується операці-
єю. 
ОПератОр, а, ч. — operator, oris, m. — кваліфікована особа, яка ви-
конує операцію; лікар-хірург.
ОПераційНа, ої, ж. — camera operationis — спеціально обладнане 
приміщення, призначене для проведення оперативних втручань. 
ОрдиНатУра, и, ж. — ordinatura, ae, f. — курс спеціалізації та під-
вищення практичної підготовки лікарів на базі вищого медичного 
навчального закладу або науково-дослідної установи. 

О. кліНічНа — ordinatura clinica — форма підвищення кваліфі-
кації лікарів у медичних вузах і науково-дослідних установах. 

ОтВір аНальНий, отвору, ч. — див. ВідХідНик

ОчереВиНа, и, ж. — peritoneum, i, n. — серозна оболонка, що вкри-
ває внутрішню поверхню стінок черевної порожнини й таза (при-
стінкова очеревина) та органи (нутрощева очеревина). 

О. НУтрОЩеВа — peritoneum viscerale — очеревина, що вкри-
ває органи черевної порожнини. 
О. ПриСтіНкОВа — peritoneum parietale — очеревина, що ви-
стеляє внутрішню поверхню черевної стінки.

п
ПаліатиВНий, а, е — palliativus, a, um. — 1) який тимчасово по-
легшує прояви хвороби, але не усуває її причину, не виліковує оста-
точно; 2) який є паліативом; який є пом’якшувальною обставиною. 
ПальПаціЯ, ї, ж. — palpatio, onis, f. — метод діагностики: послі-
довне обмацування шкіри й підлеглих тканин, промацування вну-
трішніх органів. 
ПатОГеНеЗ, у, ч. — pathogenesis, is, f. — 1) вчення про загальні за-
кономірності розвитку, перебігу та наслідків хвороб; 2) механізм 
розвитку й перебігу патологічного процесу або стану.
ПатОФіЗіОлОГіЯ, ї, ж. — pathophysiologia, ae, f. — розділ медици-
ни, що вивчає зміни фізіологічних процесів в організмі, спричинені 
хворобливим станом або захворюванням. 
ПерелиВаННЯ, я, с. — transfusio, onis, f. — 1) переміщення рідини з 
одного вмістилища в інше, з чогось у щось; 2) введення в кров’яне 
русло розчинів ліків, крові, її препаратів або замінників із ліку-
вальною метою. 

П. крОВі — син. траНСФУЗіЯ крОВі, ГеМОтраНСФУЗіЯ — 
transfusio sanguinis; haemotransfusio, onis, f. — введення крові 
або її компонентів у кров’яне русло з лікувальною метою. 

ПеритОНіт, у, ч. — peritonitis, idis, f. — запалення очеревини, спри-
чинене бактеріальною інфекцією або токсинами; розрізняють се-
розний, фіброзний, гнійний, жовчний та інші перитоніти.
ПеркУСіЯ, ї, ж. — син. ВиСтУкУВаННЯ — percussio, onis, f. — ви-
значення стану внутрішніх органів за звуком, утвореним під час 
легкого постукування молоточком чи пальцями по тілу. 
ПерСПіраціЯ, ї, ж. — perspiratio, onis, f. — виділення рідини через 
шкіру.
ПерФУЗіЯ, ї, ж. — perfusio, onis, f. — 1) тривале штучне пропускан-
ня рідини через кровоності судини органа, частини тіла або всього 
організму; 2) природне кровопостачання органа. 

ОБСтеЖУВати ПерФУЗіЯ
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П. артеріальНа — perfusio arterialis — перфузія рідких форм 
ліків в артеріальне русло.
П. ВеНО-ВеНОЗНа — perfusio venovenosa — допоміжний кро-
вообіг, під час якого взяття крові та її нагнітання здійснюють 
через вени.
П. ретрОГрадНа — див. крОВООБіГ ЗВОрОтНий

ПідреБер’Я, я, с. — див. ділЯНка ПідреБрОВа
ПіЄлОНеФрит, у, ч. — pyelonephritis, idis, f. — неспецифічне бакте-
ріальне запалення паренхіми та збиральної системи нирки з пере-
важним ураженням інтерстиційної тканини. 
ПлаСтика, и, ж. — plastica, ae, f. — операція: штучне відтворення 
форми та/або функції окремих частин чи органів тіла. 
ПлетОра, и, ж. — син. ГіПерВОлеМіЯ, ПОВНОкріВ’Я — plethora, ae, 
f.; polyaemia, ae, f.; hypervolaemia, ae, f. — збільшення Оцк; загальне 
повнокрів’я; розрізняють справжню плетору в разі поліцитемії та 
гідремічну плетору зі збільшенням кількості рідкої частини крові.
ПНеВМОНіЯ, ї, ж. — син. ЗаПалеННЯ леГеНь — pneumonia, ae, f. 
— гостре вогнищеве інфекційно-запальне захворювання легень з 
обов’язковою наявністю внутрішньоальвеольної ексудації; розріз-
няють пневмонію внутрішньоутробну (природжену), позалікарня-
ну (типову й атипову), госпітальну (нозокоміальну) і пневмонію на 
тлі імунодефіцитних станів. 
ПНеВМОПеритОНеУМ, у, ч. — pneumoperitoneum, i, n. — 1) скуп-
чення повітря (газу) в черевній порожнині; 2) штучне уведення 
газу в черевну порожнину.
ПОВНОкріВ’Я, я, с. — див. ПлетОра.
ПОВОрОтНий, а, е — син. рекУреНтНий — recurrens, entis — 1) 
який слугує для повертання чого-небудь; 2) який повторюється, 
відновлюється (про прояви хвороби); 3) який повертається назад; 
зворотний; який веде назад. 
ПОлікліНіка, и, ж. — polyclinica, ae, f. — лікувально-профілактич-
ний заклад, який надає спеціалізовану медичну допомогу під час 
відвідування його або за викликом удома. 
ПСеВдОаНеМіЯ, ї, ж. — див. ГідреМіЯ

р
рак ЗалОЗиСтий — див. адеНОкарциНОМа
рекОНВалеСцеНціЯ, ї, ж. — див. ВидУЖаННЯ 
рекУреНтНий, а, е. — див. ПОВОрОтНий

рОЗчиНи, у, мн. — solutiones (solution, onis, f), — рідка лікарська 
форма; гомогенна система з розчиненої речовини (речовин) і роз-
чинника; застосовують зовнішньо, внутрішньо, для промивання 
порожнини тіла, парентерально, а також для дезінфекції. 

р. іЗООСМОтичНі — solutiones isoosmoticae — розчини з одна-
ковим осмотичним тиском.
р. іЗОтОНічНі — solutiones isotonicae — два розчини, що розді-
лені напівпроникною мембраною і перебувають в осмотичній 
рівновазі.

с
СечОВиПУСкаННЯ, я, с. — mictio, onis, f.; urinatio, onis, f.; diuresis, is, 
f.; excretio urinae — рефлекторний періодичний акт спорожнення 
сечового міхура.

С. МиМОВільНе — див. НетриМаННЯ Сечі
СПайка, и, ж. — син. З’ЄдНаННЯ — adhaesio, onis, f.; commissura, ae, 
f. — 1) анатомічний утвір, який з’єднує між собою суміжні органи 
або інші структури; 2) фіброзний тяж між суміжними поверхнями 
органів, який утворюється після запалення або травми; 3) місце 
з’єнання різних тканин, органів.
СтадіЯ, ї, ж. — stadium, i, n. — певний момент, період, етап у житті, 
розвитку кого-небудь, чого-небудь, який має свої якісні особливос-
ті.

С. ПрОдрОМальНа — див. ПеріОд ПрОдОрМальНий
СтаН кОМатОЗНий — див. кОМа
СтаціОНар, у, ч. — stationarium, i, n.; hospitalium, i, n. — 1) лікуваль-
ний заклад з постійними ліжками для хворих; заклад постійного 
типу.
СтеЖеННЯ, я, с. — custodia, ae, f.; custodela, ae, f. — 1) пильне спо-
стереження за ким-небудь, чим-небудь; 2) здійснення контролю, 
нагляду за ким-небудь, чим-небудь; 3) піклування про когось, щось.

С. БеЗПерерВНе — син. МОНітОриНГ — custodia continua —  
1) постійний контроль за яким-небудь процесом з метою ви-
явити його відповідь щодо бажаного результату або початко-
вого прогнозу; 2) у медицині: постійний нагляд за функціо-
нальним станом органа з метою діагностики його порушень і 
їх корекції.

ПідреБер’Я СтеЖеННЯ
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т
тераПіЯ, ї, ж. — див. лікУВаННЯ
тОкСОЇд, у, ч. — див. аНатОкСиН
тОМОГраФ, а, ч. — tomographium, i, n. — апарат для проведення то-
мографії. 
траНСФУЗіЯ крОВі — див. ПерелиВаННЯ крОВі
трОМБОеМБОліЯ, ї, ж. — thromboembolia, ae, f. — емболія судини 
відірваним тромбом або його частиною; закупорка кровоносної су-
дини тромбом, який відірвався і з кровоплином занесений в іншу 
судину.

т. леГеНеВОЇ аретріЇ — thromboembolia arteriae pulmonalis 
— оклюзія легеневого стовбура або його гілок тромбами, які 
первинно утворилися в венах великого кола кровообігу або 
в правих порожнинах серця; супроводжується різким рапто-
вим порушенням кровообігу і зовнішнього дихання; відчуття 
стиснення в грудях, кровохаркання; на екГ — ознака гостро-
го гемодинамічного перевантаження правих відділів серця 
(P-pulmonale, інверсія зубця т і/або зниження сегмента ST у 
правих грудних відведеннях), на рентгенограмі — виявлення 
дископодібних ателектазів і ділянок емфіземи; найчастіше 
тромб формується у глибоких венах кінцівок або тазових ве-
нах.

у
УрОГраФіЯ, ї, ж. — urographia, ae, f. — рентгенографія контрастова-
них нирок і сечових шляхів. 
УрОциСтит, у, ч. — urocystitis, idis, f. — запалення сечового міхура. 

Ф
ФаГОцитОЗ, у, ч. — phagocytosis, is, f. — філогенетично найдавні-
ший неспецифічний фактор захисту організму; процес активного 
захоплення і поглинання клітинами (одноклітинні організми або 
фагоцити) сторонніх частинок, мікроорганізмів тощо; у фагоцито-
зі беруть участь моноцити/макрофаги і гранулоцити; розрізняють 
фагоцитоз завершений і незавершений. 
ФіСтУла, и, ж. — див. НОрицЯ

х
ХВОрОБа ФОН ВіллЄБраНда, ї, ж — morbus von Willebrandi; 
angiohaemophilia, ae, f. — хвороба з автосомно-домінантним типом 
успадкування; характеризується значно подовженим часом крово-
течі і зменшеним умістом фактору VIII зсідання крові; кількість 
тромбоцитів і ретракція кров’яного згустка в нормі; проявляється 
кровотечами. 
ХірУрГіЯ, ї, ж. — chirurgia, ae, f. — розділ клінічної медицини, що 
вивчає хвороби, травми, деформації, основним методом лікування 
яких є оперативне втручання. 

ц
цикатректОМіЯ, ї, ж. — cicatrectomia, ae, f. — операція: видалення 
рубця. 

Ч
череВНий, а, е. — син. аБдОМіНальНий — abdominalis, e.; ventralis, 
e. — стосовно до живота; який міститься у порожнині живота.

ш
ШВидкіСть, кості, ж. — celeritas, atis, f.; velocitas, atis, f.; rapiditas, 
atis, f. — 1) стрімкість руху кого-небудь, чого-небудь або поширен-
ня чогось; 2) темп якоїсь дії, процесу тощо; 3) величина переміщен-
ня за одиницю часу.

Ш. ЗСідаННЯ крОВі — celeritas haemocoagulationis — показник 
часу, за який у певному об’ємі крові утворює згусток. 
Ш. крОВОПлиНУ — celeritas haemocirculationis — кількість 
крові, що подається серцем у судинну систему за одиницю часу; 
визначається у мілілітрах за 1 хв. 
Ш. ОСідаННЯ еритрОцитіВ (ШОе) — celeritas sedimentationis 
erythrocytorum — швидкість, із якою еритроцити відокремлю-
ються від плазми під дією сили тяжіння; вимірюється величи-
ною утворення за 1 годину стовпа плазми в капілярі з цитрат-
ною кров’ю (у мм). 
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ШОк, у, ч. — impetus, us, m.; concursus, us, m.; stupor, oris, m.; offensio, 
onis, f.; schock, n — фазовий патологічний процес, який є сукупніс-
тю реакцій організму на надзвичайну дію екзо- й ендогенних чин-
ників; клінічний синдром, який характеризується розладами жит-
тєво важливих функцій організму і супроводжується зниженням 
артеріального тиску, порушенням мікроциркуляції, тахікардією, 
диспное, гіпорефлексією, гіпотермією, олігурією тощо; зумовле-
ний дією дуже сильного хворобливого подразника (травма, опік, 
кровотеча, інфекція тощо); може бути наслідком зменшення об’єму 
крові у судинному руслі, недостатньої функції серця, зниження ва-
зомоторного тонусу, дії токсинів та ін. 

Ш. БОльОВий — impetus dolorosus — шок, зумовлений силь-
ним больовим подразником, зокрема у разі травми.
Ш. алерГійНий — див. ШОк аНаФілактичНий 
Ш. аНаФілактичНий — син. ШОк алерГійНий — impetus 
anaphylacticus; impetus allergicus — шок, який є найважчим 
проявом анафілаксії; характеризується збудженням (надалі 
пригніченням) цНС, бронхоспазмом, різким зниженням артері-
ального тиску тощо. 
Ш. аФектиВНий — див. ШОк ПСиХічНий
Ш. ГеМОраГійНий — impetus haemorrhagicus — стан тяжких 
гемодинамічних і метаболічних порушень, які виникають вна-
слідок крововтрати та характеризуються нездатністю системи 
кровообігу забезпечити адекватну перфузію життєво важли-
вих органів через невідповідність об’єму циркулюючої крові 
об’єму судинного русла; небезпека розвитку геморагійного 
шоку виникає при крововтраті 15-20% Оцк або 750-1000 мл. 
кровотеча, яка перевищує 1500 мл (25-30% від Оцк або 1,5% 
від маси тіла), вважається масивною.
Ш. ГеМОтраНСФУЗійНий — син. ШОк ПОСттраНСФУЗійНий 
— impetus haemotransfusionis; impetus posttransfusionis — шок, 
який виникає під час або після переливання несумісної крові.
Ш. ГіПОВОлеМічНий — impetus hypovolaemicus — шок у разі 
абсолютного або відносного зменшення Оцк, зумовлений ве-
ликою крововтратою, значним зневодненням; недостатнє на-
повнення шлуночків серця і зниження ударного об’єму призво-
дить до зменшення серцевого викиду; проявляється артері-
альною гіпотензією, тахікардією, гіпервентиляцією, олігурією, 
розладами цНС.
Ш. еМОційНий — див. ШОк ПСиХічНий 
Ш. ОПераційНий — impetus operativus — травматичний шок, 

який розвивається під час хірургічної операції, зокрема у разі 
значної втрати крові або недостатнього знеболювання. 
Ш. ОПікОВий — impetus combustus — травматичний шок у разі 
дуже великих опіків; є наслідком значної втрати плазми через 
опікову поверхню. 
Ш. ПОСттраНСФУЗійНий — див. ШОк ГеМОтраНСФУЗійНий
Ш. ПСиХічНий — син. ШОк еМОційНий, ШОк аФектиВНий 
— impetus psychicus; perturbatio psychica; commotio psychica; 
impetus emotionalis; impetus affectivus — реактивний психоз, 
який виникає в екстремальних обставинах; характеризується 
ступором або безладним моторним збудженням. 
Ш. СеПтичНий — impetus septicus — клінічний синдром, що 
виникає за умови системної запальної відповіді на інфекцію та 
проявляється порушенням здатності організму підтримувати 
гемодинаміку і гомеостаз у результаті неадекватної оксигена-
ції тканин і циркуляторних розладів. 
Ш. траВМатичНий — impetus traumaticus — шок, спричине-
ний травмою.
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